
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 13 april   
16.00 uur    : Zonebloemviering Erve Boerrigter 
Voorganger   : Pastor I. Schraven 
 
Zondag 14 april Palmzondag 
09.00 uur    : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger   : Pastor I. Schraven 
Lectrice    : Mevr. A. Scholte Lubberink en mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars   : Ytse de Cock van Delwijnen en Bart Rolink 
 
10.30 uur    : Palmpasenviering voor de kinderen 
Voorganger   : Pastor I. Schraven 
 
Woensdag 17 april   : 19.00 uur geen viering 
 
Donderdag 18 april Witte Donderdag 
19.00 uur    : Vesperviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger   : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice    : Mevr. T. Volker 
 
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag 
15.00 uur    : Kruisweg door werkgroep 
      : Mevr. M. Brookhuis en mevr. T. Hesselink 
 
Zaterdag 20 april Paaszaterdag Paaswake 
19.00 uur     : Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorgangers  : Pastor H. Jacobs en pastor L.Ros 
Lectrice    : Mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars            : Joyce Rolink, Christiaan Steenbeke, Lars Grote Beverborg, 
                                     Tess Kleissen, Ytse de Cock van Delwijnen en Bart Rolink 
Collecte                    : 2e collecte voor de versiering kerk, onderhoud kerkhof   
                                     en eigen geloofsgemeenschap 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 



Zondag 21 april Hoogfeest van Pasen 
09.00 uur    : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger   : Pastor I. Schraven 
Lectrice    : Mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars        : Joyce Rolink en Christiaan Steenbeke 
Collecte                    : 2e collecte voor de versiering kerk, onderhoud kerkhof   
                                     en eigen geloofsgemeenschap 
 
20.00 uur        : Kinderkerk, met aansluitend het ontsteken van het paasvuur 
Voorganger        : Pastor L. Ros 
 
Woensdag  24 april  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 28 april 
09.00 uur    : Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor     
Voorganger    : Pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice     : Mevr. T. Volker 
Misdienaars        : Lars Grote Beverborg en Tess Kleissen. 
 
Woensdag 1 mei    : 19.00 uur Eucharistieviering  
 
Intenties 
Zondag 14 april: Gerrit Vrijkotte (namens de buurt), Herman Meijer,  
Dini Heebing‐Lentfert, Gerard Heijdens, Johan Bulter. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Schopman‐Aveskamp, Henk van Leijenhorst, 
Miny Volker‐ter Linde, Marie Seijger‐Schasfoort, Leny Nijhuis‐Kleijhuis. 
 
Woensdag 17 april: Alwie Grunder. 
 
Zaterdag 20 en zondag 21 april: Herman en Leny Nijhuis‐Kleijhuis, Ouders 
Meijer‐Notkamp en Henk Meijer, Ouders Benneker‐Steghuis, Ouders Notkamp‐
Nijhuis, Echtpaar Grote Punt‐Lansink, Ouders Beernink‐olde Meijerink, Ouders 
olde Hanter‐Lansink, Bernard Sanderink, Fien Bosch‐Wekking, Ouders Olde 
Rikkert‐Oosterbroek, Johan Huttenhuis, Ouders Beernink‐Bulthuis, Jan Heijdens, 
Ouders Zwijnenberg‐Koekenberg, Ouders Reijmer‐Schulte, Hubert Velthuis, Jan 
Swennenhuis Postweg, Gerrit Vrijkotte, Ouders Hooge Venterink‐Notkamp, Ellie 
en Henk Koertshuis‐Heetkamp, Ria Grundel‐Schiphorst, Annie Pikkemaat‐
Peterman, Tonnie Oosterbroek, Herman Pünt, Ouders Volker‐Ter Linde,  



Ouders Volker‐Westerik, Suzette Nijhuis‐Oude Groote Beverborg, Jan Nijhuis 
Beatrixstraat,Hennie Schopman, Herman Koertshuis, Hennie Vaneker, Ouders 
Westerik‐Welhuis, Ouders grote Punt‐Nijhuis, Henny Lesscher en overl. fam., 
Frans Koertshuis en overl. fam., Ouders Welhuis‐Kuipers, Gerhard Welhuis 
(Bavelsweg), Willy Punt, Ouders Beernink‐Borggreve en Johan, Ouders Olde 
Rikkert‐Beernink, Ouders olde Rikkert‐Dierselhuis, Gerrit olde Rikkert, Jo Zents. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Heupink‐Masselink, Martin Volker, Frans Rosink,  
Henk Tijdhof. 
 
Zondag 28 april: Annie Vlutters‐Kamphuis, Hennie en Annie ter Brake‐Brookhuis, 
Frans Rosink , Toon van Langen, Ouders Dierselhuis‐Bosch. 
 
Jaargedachtenis: Antoon Spitshuis, Annie Niehof‐Nolten. 
 
 
Overleden: Henk Mulder, Past. Geerdinkstraat 6‐2. Op de leeftijd van 89 jaar. 
 
 

Pastorpraat: Pasen: kracht van de Opstanding 
Terwijl ik deze woorden aan het uittikken ben, schijnt de voorjaarszon volop en 
geven haar warme stralen ons een lentegevoel. De natuur komt weer terug na 
de koude en donkere wintermaanden en op de vroege ochtend worden we weer 
gewekt door het gezang van de vogels. Met nog hun winterjassen aan, genieten 
de mensen van het nieuwe seizoen. De etalages in de winkels herinneren ons 
eraan dat Pasen op komst is. Pasen, het feest van de opstanding, feest van het 
nieuwe leven, heeft de commercie zich langzamerhand toegeëigend. De 
betekenis is daarmee ondergesneeuwd geraakt, en bijna verworden tot een 
voorjaarseetfestijn. Gelukkig zijn in Noord Oost Twente de paastradities met 
vlöggelen, poaskearls, paastaak en paasvuren nog springlevend. Zij houden ook 
de diepere betekenis van Pasen in ere, de opstanding uit onderdrukking, lijden 
en dood, het geloof in een nieuw begin, een nieuwe toekomst, waarin de 
opgestane Christus ons is voorgegaan. Bij de Twentenaren hoef je er blijkbaar 
niet mee aan te komen dat het in hun dorp geen Pasen kan worden als er geen 
priester is voorgegaan in de Goede Week en de Paasnacht. Natuurlijk missen zij 
de vieringen die je geleiden naar het Verrijzenislicht van de paasmorgen. Maar zij 
voelen van binnenuit ook aan dat het niet alleen Pasen kan worden wanneer je 
de voorgeschreven liturgie hebt gevierd, maar dat Pasen een mysterie is dat God 
in ons allen bewerkstelligt. Net als de vrouwen, net als de leerlingen ervaren zij 



dat de opgestane Christus een levende werkelijkheid is in hun leven, die zij 
ontmoeten in het leven van alledag. Pasen is het mysterie dat God ons niet in de 
steek laat, dat Hij niet alleen bij Christus, maar ook bij ons de zware steen die op 
ons hart ligt en ons verlamd en dood kan maken, weer zal wegrollen, ons de 
kracht schenkt weer op te staan en nieuw leven mogelijk maakt.  
We moeten dan ook niet blijven treuren bij het lege graf, bij het voorbije leven, 
het verleden, maar opstaan, vertrouwen hebben in de toekomst en nieuwe 
wegen durven te gaan, in zowel samenleving als kerk. Wanneer wij die kracht 
van de Opstanding toelaten in onszelf, mogen wij met Christus opstaan en ons 
toevertrouwen aan een nieuw leven. Zalig Pasen voor u allen! 

Diaken Jan Kerkhof Jonkman 
 

Pasen 2019 
14 april Palmzondag om 10.30 uur komen de kinderen in een viering bijeen om 
aansluitend om 11.00 uur samen met de Plechelmusharmonie  de Palmpasen‐
optocht te lopen. Voorganger is pastoraal werker Ingrid Schraven. 
Witte Donderdag is er 's avonds om 19.00 uur een Vesperviering waarin pastor 
Kerkhof jonkman voorgaat. 
Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur wordt langs de Staties in de kerk de 
Kruisweg  gelopen. 
's Avonds om 20.00 uur is er een uitvoering door Theatergroep HENS met het 
verhaal over Pontius Pilatus. Pontius Pilatus is de geschiedenis ingegaan als 
ordebewaker van Judea en de man die Jezus heeft veroordeelt. Als blijkt dat het 
lichaam van Jezus verdwenen is uit het graf, vermoedt Pilatus dat dit onrust zal 
veroorzaken. Hij bijt zich vast in het opsporingswerk en doet nauwkeurig 
onderzoek. We zien hoe de vraag naar waarheid Pilatus voortdurend kwelt, hoe 
het hem en zijn vrouw Claudia uit elkaar drijft en hoe hij langzaam de grip 
verliest op de werkelijkheid. 
Theater HENS maakt voorstellingen waarbij  bekende historische Bijbelverhalen 
een geheel nieuw gezicht krijgen en verrassend dichtbij  worden gebracht. 
Indringende teksten en een vlotte wisseling  in humor, scherpte en ontroering    
worden onderstreept  door  verrassende  muziek.  Wij zijn erg blij dat zij deze 
voorstelling in De Lutte komen uitvoeren.  Kaartjes kunt u kopen via de 
website www.theatergroephens.nl , maar ook in de voorverkoop bij het 
secretariaat van de Plechelmuskerk en de VVV De Lutte.  
Kosten zijn 10 euro per kaartje. 
Paaszaterdag 20 april om 19.00 uur is de Paaswake waar Pastor Jacobs en 
pastoraal werker Leo Ros voorganger zijn. 
 



Zondag 1e Paasdag is er om 9.00 uur een communieviering  met pastoraal 
werker Ingrid Schraven als voorganger. Tijdens alle vieringen zingt het 
Plechelmuskoor. 
's Avonds om 20.00 uur komen de kinderen samen in de kerk om vervolgens met 
pastoraal werker Leo Ros in lampionoptocht naar het Paasvuur te gaan om dat te 
ontsteken.De werkgroep liturgie nodigt u van harte uit voor alle of een van 
bovenstaande vieringen en wenst u allen een gezegend en vrolijk Pasen. 

Met vriendelijke groet Werkgroep Lithurgie 
 
 Afscheid  L.M. Ros  (pastoraal werker)  
Vanwege de pensionering van pastor Leo Ros eindigt zijn dienstverband in onze 
parochie op 1 juni 2019. De zending van de Bisschop loopt dan namelijk ten 
einde.  Op zijn verzoek is er gekozen voor een bescheiden afscheid in al onze 
zeven geloofsgemeenschappen. Dat zal in mei plaatsvinden, na afloop van de 
afzonderlijke vieringen waar hij dan de laatste keer voorgaat.  
In De Lutte is dit 26 mei om 9.00 uur.  
Het Parochiebestuur nodigt u van harte uit voor dit afscheid.  
 
Vrijwilligersavond 
Woensdag 1 mei a.s. vindt  de  vrijwilligersavond van de lokatie Plechelmus 
plaats. Hiervoor worden alle vrijwilligers uitgenodigd. 
Jullie horen hoe het nieuwe kerkplein/dorpsplein er uit komt te zien. 
Daarna is er humor, lachen en gezelligheid. Het beloofd zeker een mooie 
avond te worden. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. 
Aanvang 19.00 uur in de Vereeniging. 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 
Tel 0541‐55 12 03  Email delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden;  Woensdagmorgen van    9.00 – 10.30 uur 
                                  Woensdagavond van  19.30 – 20.30 uur 
                                               Vrijdagmorgen van    9.00 ‐  10.30 uur 

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving‐
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 
 tel. 0541‐35 35 51  (maandag t/m vrijdag      9.00 – 11.30 uur) 
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam 

www.lumenchristi.nl. 
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06‐57940901 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413                               
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441


