
 
 
 
Zondag 26 mei    Afscheidsviering pastor Ros 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v.  
     het Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor L. Ros 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars  : Tess Kleissen en   Ytse de Cock van 

Delwijnen   
Dinsdag 28 mei   : 19.00 uur Rozenkrans 
 
Donderdag 30 mei : Hemelvaart 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. T. Volker 
    
Zondag 2 juni  : 1e H. Communie 
11.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. eigen koor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. T. Hesselink 
Misdienaars  : Joyce en Bart Rolink   
Collecte  : 2e collecte voor Jongerenpastoraat en eigen  
     geloofsgemeenschap 
 
Dinsdag  4 juni    : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 5 juni  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 9 juni    
09.00 uur  : Hoogfeest van Pinksteren  
   : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastoor. T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars       : Lars Grote Beverborg en Christiaan Steenbekke 
 
Woensdag 12 juni : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Overleden: 
Johnny Koop, Lossersestraat 70. Op de leeftijd van 68 jaar. 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 



Misintenties: 
Zondag 26 mei  : Dora en Gerhard Molthof–Eertman, Annie Vlutters-Kamphuis, 
Gerrit Vrijkotte (namens de buurt), Jan Lentfert, Johnny Koop, 
 Tot zekere intentie. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Bentert-Nijhuis, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, 
Ouders Lentfert-Siegerink, Hennie Schopman, Bernard Hampsink. 
 
Zondag 2 juni : Ouders Wonniger-Rolink, Ouders Schopman-Aveskamp, Fien 
Bosch-Wekking, Johan Closa Reynès, Willie Jansink, opa Tonny Oosterbroek, 
Gerald Koop, Jan Nijhuis (Beatrixstraat), Herman Koertshuis, Gerard olde 
Riekerink en Ilse Weegerink-olde Riekerink, ouders Kok-Morsink Johnny Koop, 
Tot zekere intentie. 
 
Jaargedachtenis:  Geertruida Zwijnenberg-Kamphuis, Hubert Nijhuis, Gerald 
Koop, Jan Nijhuis (Emmen). 
 
Woensdag 5 juni: Tot zekere intentie. 
 
Zondag 9 juni: ouders Notkamp-Nijhuis, Gerald Koop, Ria Grundel-Schiphorst, 
Martin Volker, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders Volker-Westerik, Ouders 
Westerik-Kleijhuis, Theo van de Vechte, Annie Nijhuis-Beernink, Johnny Koop. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Gilbers-Raatgerink, Ouders Beernink-olde Meijerink, 
Tonnie Oosterbroek, Ouders Westerik-Welhuis, Johan Steghuis,  
Marietje Beernink-Bulthuis. 
 
Pastorpraat 
Ga je mee buiten spelen?  
Als kind is de periode die na Pasen aanbreekt een bijzondere, want na de winter 
kun je de lente letterlijk ruiken, en de natuur wordt als het ware opnieuw 
geboren en verwondert. De zomer duurt niet zo lang meer en met vriendjes en 
vriendinnetjes kun je van alles gaan beleven. Kunnen wij volwassenen ook nog 
met die ogen de wereld voldoende zien en waarderen? Zo vertelde ook Frans 
Van der Lugt, de alweer vijf jaar geleden in Homs vermoorde pater. Hij vertelde 
graag anekdotes. Ooit bevond hij zich in de natuur. Het was schitterend om hem 
heen. Alleen besefte hij op een gegeven moment daar totaal geen oog voor te 
hebben. Met zijn hoofd zat hij heel ergens anders. Al die omringende schoonheid 
stond op een tweede plaats. Dit realiseerde hij zich en: ‘Ik stopte met denken en 



plannen en ik gaf mezelf over aan de stilte die mij omhulde om in mijn dieptes af 
te dalen.” Als wij er met Hemelvaart in groten getale op uit trekken, de natuur 
in, mogen wij ook eventjes in onze haastige volwassenlevens stilstaan en 
ademhalen. Pasen heeft ons herinnert aan dat nieuwe leven waarin we kunnen 
opstaan, en met Pinksteren gaan we gedenken dat de Heilige Geest gekomen is 
om ons adem in te blazen en om ons vuur aan te wakkeren. De vormheer rector 
Kuipers noemde het een soort powerbank die kracht en energie geeft om van 
mij “ons” te maken en van ik “wij.” Want de komst van de Heilige Geest is ook te 
zien als het geven van levenskansen voor hen die niets bezitten, met uitzicht 
voor hen die verdrietig zijn, met mildheid voor hen die verhard zijn, met 
dankbaarheid voor hen die het goed gaat of met zorg en aandacht voor de 
kwaliteit van het leven. Jezus liet ons de Geest na die ervoor zorgt dat wij niet 
vergeten wat we van hem hebben geleerd, zorg dragen voor elkaar en in 
dankbaarheid voor al wat geschapen is. 
 
Eerste Heilige Communie 
Zondag 2 juni a.s. ontvangen 28 jongens en meisjes uit de Lutte voor de eerste 
keer het sacrament van de Eerste Heilige Communie. De feestelijke viering 
begint om 11.00 uur in de Plechelmuskerk in de Lutte en wordt voorgegaan door 
pastoor Munsterhuis. De communicantjes hebben zich hierop in de afgelopen 
maanden grondig voorbereid. Zo waren er onder begeleiding van ouders 
speciale kindermiddagen waarin diverse onderwerpen werden besproken zoals 
het doopsel, ‘samen aan tafel’ en ‘ iedereen hoort erbij’. De kinderen hebben 
een rondleiding gehad in de kerk en een bezoek gebracht aan de bakker.  
De viering van zondag 2 juni zal een hoogtepunt zijn voor deze kinderen.  
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Openluchtviering Lumen Christi Pinksteren 2019 
Aan de vooravond van Pinksteren, zaterdag 8 juni a.s., zal er net als voorgaande 
jaren een Openluchtviering zijn voor alle parochianen van Lumen Christi. In deze 
viering willen wij onze onderlinge verbondenheid met alle 
geloofsgemeenschappen binnen de parochie Lumen Christi vieren. De viering zal 
gehouden worden om 18.00 uur in de tuin achter de H. Nicolaaskerk , in 
Denekamp. Het gehele team van pastores zal in deze viering voorgaan. Aan het 
begin van de viering zal het Pinkstervuur binnengedragen worden, met een korte 
tekst bij elke vlam. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Voor de kinderen zal er frisdrank zijn.  
In de overige geloofsgemeenschappen zijn op die avond geen vieringen. Bij 
slecht weer zal de viering in de kerk van Denekamp plaatsvinden.  



Het parochiebestuur en pastoraal team nodigen alle parochianen en 
belangstellenden uit deel te nemen aan deze unieke gezamenlijke viering! 
Parochiebestuur en pastoraal team Lumen Christi 
 
Roepingenzondag 
In het weekeinde van 11/12 mei vierden we Roepingenzondag en baden we 
wereldwijd om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat , het pastoraat en 
om vrijwilligers in de Kerk. Het zou jammer zijn als het bij dit weekend bleef. Dat 
hoeft ook niet. Het Aartsbisdom Utrecht kent sinds enkele jaren een Diocesane 
Gebedskring om Roepingen. Deze kring is een groep van mensen die toezeggen 
te willen bidden om roepingen, zodat de Kerk van Utrecht ook in de toekomst 
kan rekenen op priesters, diakens, religieuzen en vrijwilligers die de gelovigen 
willen voorgaan in Woord en Sacrament.  
Bidden om roepingen is heel belangrijk. Jezus zelf zegt in het Evangelie: De oogst 
is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst 
arbeiders te sturen om te oogsten. Daarom wil de Roepingenraad van het 
aartsbisdom u vragen zich aan te sluiten bij deze Gebedskring. Als u zich opgeeft, 
ontvangt u enkele keren per jaar een Nieuwsbrief en wordt u op de hoogte 
gehouden van alle ontwikkelingen met betrekking tot het roepingenpastoraat en 
de verschillende opleidingen in ons aartsbisdom. Achterin de kerk vindt u een 
intekenlijst om u direct op te geven. Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 
 
21-22 juni 2019: Kloosterweekend voor iedereen van 18-80 jaar, bij de zusters 
Franciscanessen in Denekamp  
In het klooster van de zusters Franciscanessen van Denekamp, wordt van 
vrijdagavond 21 juni vanaf 19.00 u. tot zaterdagavond 22 juni tot 19.00 u. een 
kloosterweekend georganiseerd. Het is bedoeld voor mensen die op zoek zijn 
naar zingeving: samen met anderen, op een prachtige, unieke locatie in het 
groen, op ontdekkingstocht naar bewustwording.  
Het programma zal bestaan uit o.a. kennismaking met elkaar, creatieve 
workshops, momenten van stilte en bezinning, en ontmoetingen met de zusters. 
Het maximale aantal deelnemers is 15 personen. 24 uur in het klooster: een 
bijzondere ervaring voor wie even de alledaagse drukte wil loslaten en wil 
ervaren waar het in het leven werkelijk om gaat. De kosten zijn € 125,- . Voor 
opgave en meer informatie: Caroline Bosgoed, cbosgoed@hetnet.nl  Locatie: 
Klooster zusters Franciscanessen,  
St. Nicolaasstichting, Huize Elisabeth. Gravenallee 11,  7591 PE  Denekamp. 
Werkgroep Kloosterweekend: zuster Christella, zuster Reinalda, Mariet Bruns, 
Daniel Geers en Caroline Bosgoed 

mailto:cbosgoed@hetnet.nl


Afscheid werkgroep alleenstaanden. 
Op woensdag 15 mei hebben we afscheid genomen binnen onze werkgroep van 
Annie Hollink (25 jaar werkgroep) en Miny Meijer (20 jaar werkgroep). Deze 
twee dames hebben al deze jaren bijeenkomsten georganiseerd voor een tiental 
mensen. Dit ging altijd in overleg met de werkgroep “verliezen verwerken” en 
“bezoekerswerk”. We hebben op gepaste wijze afscheid genomen en Annie en 
Miny bedankt voor al hun jaren inzet als vrijwilliger binnen deze werkgroep. 
Miny zal nog steeds vrijwilliger blijven binnen onze geloofsgemeenschap. 
Aangezien deze werkgroep is gestopt wil de groep beginnen met een 
inloopmiddag. Deze wordt onderling georganiseerd. Voor informatie of interesse 
kunt u  contact opnemen met Nel Grunder. 

Namens de locatieraad Voorzitter Maria Wolbert- Closa Rodrigo 
  

 
 
 
astor Praat 
  

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 
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