
 
 
 
Vrijdag 14 Juni : 13.30 uur Huwelijksviering voor het  
     bruidspaar Marije Kuipers en  
     Remon Koertshuis 
 
Zondag 16 juni  :  Vaderdag 
Terugkomviering Eerste Heilige Communie 
09.00 uur  :  Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor 
Voorganger  :  pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  :  mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars  :  Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen 
     
Woensdag 19 juni  : 19.00 uur Eucharistieviering  
 
Zondag 23 juni 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : mevr. G. Maseland 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 

Misdienaars       : Bart en Joyce Rolink  
 
Woensdag 26 juni   : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 30 juni 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor   
Voorganger  : mevr. I. Onland  
Lectrice   : mevr. T. Volker 
Misdienaars      : Ytse de Cock van Delwijnen en Christiaan Steenbekke 
 
Dinsdag 2 juli   : 19.00 Rozenkrans 
Woensdag 3 juli   : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Gedoopt: 
Milan Maseland, zoon van Hugo Maseland en Linda Olde Riekerink, Hanhofweg 1 
Jack Grunder, zoon van Christina Grunder, Hanhofweg 10 
Jet Westerik, dochter van Martin Westerik en Danique Vleerbos, Hoge Lutterweg 5 
James Oosterbroek, zoon van Thomas en Ylona Oosterbroek, Grondzeiler 14 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind. 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 



Intenties 
Vrijdag 14 juni: tot zekere intentie voor Ellie en Henk Koertshuis-Heetkamp. 
 
Zondag 16 juni: ouders Zwijnenberg-Kamphuis, ouders Notkamp-Nijhuis, ouders 
Grote Punt Nijhuis, Jan Heijdens, Hubert Velthuis Ouders Schiphorst-Grashof,  
Annie Niehof-Nolten, Hendrik Kristen, Gerrit Vrijkotte (namens de buurt), Johan 
Kortman, Gerard Heijdens, Tonnie Oosterbroek, Herman Pünt, Ouders Volker-Ter 
Linde, Hennie Schopman, Herman Koertshuis, Toon van Langen, Johannes Westerik, 
ouders Dierselhuis-Bosch, Bernard Hampsink, Willy Punt, ouders van Rijn-ter 
Woerds, Hubert Sweerts, Johnny Koop. 
 
Jaargedachtenis: ouders Punt-Kempers, ouders Tijans-Volker, Herman Kuiphuis, 
Antonius Breukers, Theo van de Vechte, Johan grote Beverborg.  
 
Zondag 23 juni: ouders Schoordijk-Grashof, Tonnie Lentfert-Broekhuizen, Martijn 
Olde Riekerink, Johnny Koop. 
 
Jaargedachtenis: ouders Gieslink-Grashof, Lies Olde Hanter-Lansink. 
 
Zondag 30 juni: Annette Olde Hendrikman-Wigger, Annie Vlutters-Kamphuis, 
ouders Blockhuis-olde Hendrikman en Els, Herman Koertshuis, Johnny Koop. 
 
Jaargedachtenis: Hennie Poorthuis, Hennie oude Egberink, ouders Schasfoort-
Koekkoek, Reina grote Punt-Webbink. 
 
 
Pastorpraat: 
Vrijdag na Hemelvaart. 
De vrijdag na Hemelvaart is voor alle pastores die in juli 1964 gewijd zijn een heilige 
dag. Dat is de dag van de reünie. Dit jaar voor de 55ste keer. Inmiddels komen we 
van heinde en ver. Uitgezonderd dat er een is die een hele goede reden heeft om 
niet te komen, maar meestal is het volle bak. Het is ieder jaar de zelfde vaste 
datum, en de plaats ‘waar’ wordt bij het afscheid geregeld voor het volgende jaar. 
Het is een feest om elkaar weer tegen te komen, te ontmoeten. Er is wel een 
geweldige verschuiving gekomen in de onderwerpen die zo op die dag ter sprake 
komen. In de begin jaren waren het seminarie verhalen, weet je nog van toen; weet 
je nog dat voorval, waardoor de hele klas straf kreeg, weet je nog van toen en toen, 
en wat hebben we een schik gehad !! Maar met de jaren verschoven ook de 
onderwerpen. Hoe sta jij in deze tijd in de beleving van  kerk-zijn?  



Kun jij de moed er in houden?  Ik ben heel anders gaan preken, ik durf nu veel meer 
te zeggen. Is jouw eigen geloof ook veranderd. En door zo te praten, raak je elkaar 
veel en veel beter. Dit jaar was er weer iets heel bijzonders. We zitten bijna 
allemaal in de 80. Dat hoef je niet te vragen, dat is te zien. De een hoort moeilijker, 
de ander loopt met een wandelstok, weer een ander is vaste klant bij de dokter 
geworden; we hebben ook de dag anders ingedeeld zodat iedereen weer voor 
donker thuis kan zijn. Zorg en aandacht voor elkaar, velen wonen alleen, aandacht 
is dan een zegen. 
Aandacht voor elkaar, warmte in je leven, elkaar zien staan, Dat noem ik ook 
Pinksteren. 

Hartelijke groeten Henk Jacobs De Lutte 
 
Beste medeparochianen 
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team kunnen we u meedelen dat we 
verheugd zijn dat er in de vacature van pastoraal werker Leo Ros per 1 september 
a.s. is voorzien. De nieuwe pastoraal werkster heet Jose van den Bosch. Ze is tot nu 
toe werkzaam in de Jorisparochie van Almelo en in de Marcellinusparochie van 
West Twente. De presentatie van haar zal zijn op vrijdag 6 september om 19.00 uur. 
Nadere mededelingen hierover volgen ter zijner tijd 
 
Afscheid  
In de maand mei heb ik afscheid genomen van de parochie, tijdens 
weekendvieringen in al onze zeven kerken. In kleine kring met gezin, collega’s van 
het Pastoraal Team en leden van het parochiebestuur was daarvoor nog een ander 
moment. Ik ben iedereen dankbaar voor deze wijze van afscheid nemen.  
Het was al met al goed-werken in de parochie. Dank voor alle fijne woorden, goede 
wensen en cadeau’s bij dit afscheid. Ook mooi dat er een opvolgster komt.  
En misschien, tot ziens!  

Vriendelijke groet, L.M. Ros (pastoraal werker) 
 
 
Terugkomviering  
Op zondag 16 juni a.s. om 9.00 uur zal er een speciale Eucharistieviering zijn voor de 
kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan. 
In deze aangepaste viering nemen de kinderen actief deel. De liedjes, lezingen en 
gebeden zijn gericht op de kinderen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het goede 
doel van dit jaar: Stichting Loop en Werk. De stichting helpt gehandicapte kinderen 
en (jong)volwassenen op de Filippijnen, die zelf niet in staat zijn om medische zorg 
te betalen. Het project is opgezet door wijlen pater Jacques Derksen. 



 Hij was ook een tijdje werkzaam in de parochie Lumen Christi en was in die periode 
woonachtig in de pastorie van De Lutte. Renilde Heinink, secretaresse parochie 
Lumen Christi en adviseur van de Stichting Loop en Werk is in april naar de 
Filipijnen geweest. Ze heeft hier op school ook over verteld. In het bijzonder Niycel, 
een meisje, geboren zonder onderbenen. Zij heeft zich vorig jaar gemeld bij het 
orthopedisch centrum. Nu is haar grote droom om naar school te gaan. 
De communie is geven en delen en daarom delen de communicantjes dit jaar met 
dit goede doel. Tijdens de viering zal daarom ook een cheque overhandigd worden 
aan de stichting met het ingezamelde geld van de communicanten.   
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedevaart naar Kevelaer 
De 1 daagse bedevaart naar Kevelaer vind dit jaar plaats op vrijdag 23 augustus. 
De 2 daagse bedevaart is vrijdag  23 en zaterdag 24 augustus. 
Nadere informatie komt in het volgende Luutke.  

 Ria Vloothuis en Ans van Langen. 
 
 
 



Twentse bedevaart naar Lourdes 2019 
Samen. Samen met elkaar naar Lourdes.  
Dat kan met de Twentse bedevaart van dinsdag 1 tot en met zondag 6 oktober 
2019 (vliegreis). 
Een reis naar Lourdes is een bijzondere ervaring voor jong en oud. 
Lourdes wordt vaak omschreven als een plek waar hemel en aarde elkaar raken. 
Een plek waar Maria heel dichtbij is. Iedereen heeft zijn eigen zorgen, verdriet en 
pijn. In Lourdes zijn we er voor elkaar. Door samen te bidden, te lachen en te huilen 
voelen we ons met elkaar verbonden en krijgen we nieuwe kracht en energie om 
verder te gaan. Beleef samen met ons deze prachtige reis. 
Kunt u deelnemen aan deze reis? 
Aan deze reis kunnen ook pelgrims deelnemen die voor hun mobiliteit volledig 
afhankelijk van een rolstoel en/of andere hulpmiddelen zijn en zich alleen met 
volledige ondersteuning kunnen verplaatsen. 
Contactpersonen 
Voor meer informatie over deze reis kunt u contact opnemen met: 
 Betsy Volker tel: 0541-551806 
 Anneke Olde Nordkamp tel: 0541-552093 
 Elly Damhuis tel: 0541-229852 
Als financiën of begeleiding een probleem vormen, neem dan contact met ons op. 
Wij proberen dan voor u een passende oplossing te vinden. 
 
 

 

 

 

 
 

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 

http://www.lumenchristi.nl/
http://www.lumenchristi.nl/

