
 
 
 
 
 
Zondag 28 juli 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het 

Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastoor T. munsterhuis 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars  : Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen 
     
 
Woensdag 31 juli  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
 
Zondag 4 augustus 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Bart Rolink en Ytse de Cock van Delwijnen 
 
Dinsdag 6 augustus     : 19.00 uur Rozenkrans 
 
 
Woensdag 7 augustus : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
 
Zondag 11 augustus 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor  
Voorganger  : mevr. I. Onland   
Lectrice   : mevr. T. Hesselink 
Misdienaars      : Lars Grote Beverborg en Christiaan Steenbekke 
 
 
Woensdag 14 augustus : 19.00 uur Euharistieviering 
 
 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 



Intenties: 
Zondag 28 juli:  
Ouders Beernink-olde Meijerink, Annie Vlutters-Kamphuis, Ouders Dierselhuis-  
Bosch, Marie Snippert-ten Barge, Sieny Swennenhuis-Wigger, 
Gerhard Koertshuis. 
 
Jaargedachtenis:  
Ouders Vermaesen-Borchert, Echtpaar Lenfert-Seiger,Gezina Dierselhuis-Bosch. 
 
Zondag 4 augustus: 
Hermien Segerink, Gerhardus A. Tijhuis, Ouders Wonniger-Rolink, Ouders 
Benneker-Steghuis, Ouders Hesselink-Nijhuis, Johan Closa Reynès, Bennie 
Gilbers, Femie Wigger-Schurink, Ouders Lentfert-Siegerink, Ouders Westerik-
Welhuis, Bernard Hampsink, Ouders Zanderink-Welhuis, Willy Punt, Ouders Kok-
Morsink, Ouders ter Brake-groote Beverborg, Marie Snippert-ten Barge, Sieny 
Swennenhuis-Wigger, Gerhard Koertshuis. 
 
Jaargedachtenis:  
Jan Heijdens, Ouders groote Beverborg-Snippert, Ouders Zanderink-Welhuis, 
Siny Kienhuis-ter Brake, Annie Maseland, Toon Wigger.  
 
Zondag 11 augustus:  
Hennie en Annie ter Brake-Brookhuis, Annie Niehof-Nolten, 
Annie Maseland, Gerard Heijdens, Johnny Koop (van de buurt), Marie Snippert-
ten Barge, Sieny Swennenhuis-Wigger, Gerhard Koertshuis. 
  
Jaargedachtenis:  
Joke en Jos, Dinie Nijhuis-Aveskamp, Ouders Pross-Welhuis, 
Paula Benneker, Ouders Zwijnenberg-Koekenberg. 
 
 
 
Overleden: 
Gerhard Koertshuis. Bentheimerstraat 84. Op de leeftijd van 89 jaar. 
Siny Swennenhuis-Wigger. Wilhelminastraat 150 Oldenzaal.  
Op de leeftijd van 89 jaar. 
 
 
 



Pastorpraat: 
VAKANTIE 
Beste mensen: Veel mensen hebben of krijgen binnenkort vakantie. Misschien 
een signaal om het wat rustiger aan te gaan doen. Lekker weer, minder 
vergaderingen, tijd om te lezen en eens rustig in de tuin te gaan zitten. Misschien 
ook wel een tijd, dat sommige negatieve gevoelens door de zonnestralen 
verdreven worden. Heerlijk dus, om een moment naar een lagere versnelling 
over te schakelen. En dat mag ook, zeker als je een jaar druk bent geweest. Even 
afstand nemen van je dagelijkse beslommeringen.Maar vakantietijd zou ook nog 
wel eens bij uitstek geschikt kunnen zijn om meer aandacht te besteden aan 
onze relatie met God, onze Hemelse Vader en met Jezus Christus.  
Het lezen van de Bijbel en bidden zouden daartoe een handleiding kunnen zijn; 
ook om ons de energie terug te geven die we het afgelopen jaar verbrand 
hebben. Vakantietijd, ook een tijd om na te denken over vragen als: hoe ben ik 
christen in deze wereld? Wat heeft de wereld aan mij als christen? Hoe kan ik 
mijn talenten dienstbaar maken aan de geloofsgemeenschap en aan de mensen 
om mij heen? Dan kunnen er zomaar goede voornemens ontstaan, die hopelijk 
geen voornemens blijven. Zo onze talenten gebruiken tot opbouw van God’s 
kerk. 
Namens de collega’s van het team wens ik u allen een goede vakantietijd toe. 

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 
 
 
Lutter dorpsquiz bedankt! 
Beste mensen uit De Lutte, beste medeparochianen. 
Ontzettend bedankt voor jullie gulle gaven tijdens de opening van de Lutter 
Dorpsquiz in onze kerk. 
Wat een prachtig start bedrag van maar liefst € 898,23 voor de restauratie van 
onze kerktoren. 
We hopen dat we mede hierdoor onze kerktoren en kerk nog jaren het 
middelpunt van de Lutte kunnen laten zijn. 
Daarom ook des te mooier dat we voor de aftrap van de dorpsquiz tezamen zijn 
gekomen in onze Lutterse St. Plechelmuskerk. 
Hopelijk nog vele jaren. 

Namens de locatieraad ontzettend bedankt. 
Maria Wolbert  - Closa Rodrigo Locatieraadvoorzitter 

  
 
 



 
Informatieavond H. Vormsel 
Op dinsdag 17 september om 20:00 uur is er in het parochiecentrum een 
informatieavond over het H. Vormsel. Deze avond is voor ouders van wiens kind 
komend schooljaar in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar). Tijdens deze avond wordt 
uitleg gegeven over het vormsel zelf, de route er naar toe en het project dat de 
kinderen ter voorbereiding gaan maken. Vindt u het van belang om u goed te 
laten informeren om een weloverwogen beslissing te nemen samen met uw kind 
over het Vormsel? Kom dan naar deze informatieavond. Voor meer informatie 
over het Vormsel kijk op: www.parochielumenchristi.nl/vormsel 
Voor vragen en aanmelding, neem contact op met Carmen Steghuis, telefoon 
0541-552809 of per mail: carmen@bekke.nl 
 
Oecumenische Oogstdankviering 
Op zondag 1 september zal er een oecumenische oogstdankdienst gehouden 
worden op het erf van de familie Rolink, Lutterzandweg 11, 7587 LH De Lutte. 
Deze dienst wordt georganiseerd op initiatief van LTO Noord en Zij-Actief 
afdelingen Losser, De Lutte en Beuningen. Aan de voorbereiding van de dienst 
werken de katholieke geloofsgemeenschappen van Losser, De Lutte en 
Beuningen en de Protestantse Gemeente Losser mee.  
Voorgangers in deze dienst zijn: pastor Ingrid Schraven en dominee Hennie 
Marsman. Het Plechelmuskoor uit De Lutte verleent haar muzikale 
medewerking. 
Voor de kinderen is er kinderkerk. Door de dames van Zij-Actief wordt de 
aankleding van het erf verzorgd. Het thema van de dienst is: Land van melk en 
honing. De collecte is bestemd voor de Voedselbank. De oecumenische 
oogstdankdienst begint om 10.30 uur. 
Hierdoor vervallen de zondagse kerkdiensten in de katholieke kerk van De 
Lutte en in de protestantse kerk van Losser. 
De dienst vindt plaats in de open lucht.  
Bij regen wijken we uit naar de kapschuur.  
Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie met een boterham met ei. 
Ook kunt u het bedrijf van de familie Rolink bezichtigen. U bent allen van harte 
welkom. 

Namens de deelnemende organisaties: 
LTO-- Tine Welman 
Zij-Actief-- Ans van Langen 
Katholieke geloofsgemeenschappen--pastor Ingrid Schraven 
Protestantse Gemeente Losser-- ds. Hennie Marsman 

http://www.parochielumenchristi.nl/
mailto:carmen@bekke.nl


Openingsbijeenkomst Huis van Spiritualiteit met Lenny Kuhr, 22 september 
PKN kerk 
“Het lied gaat door” Lenny Kuhr is een begenadigde zangeres, die haar sporen in 
de kunst verdiend heeft. Haar stem is in de loop der jaren warmer geworden. De 
liederen zijn gedichten op zich, waarin levenservaring, waarneming, gevoel of 
herinnering doorklinkt. Zelf zegt ze; “In dit concert sta ik stil bij de duizenden 
dingen die voorbijgaan en bij dat wat nooit voorbijgaat. Het lied is hierbij de 
metafoor. De mens en de zanger vergaan maar zoals de geest van de mens 
eeuwig is, is het lied dat ook. Het is namelijk de ziel van de mens en zonder ziel is 
er geen leven, dus ook geen muziek. Het besef dat alle dingen komen en gaan 
binnen het tijdloze gegeven dat wij zijn, stemt tot weemoed en tot vreugde en 
tot alle muziek die in dit programma te horen zal zijn.  
Met Mischa Kool op basgitaar laten wij de snaren en stemmen klinken, omdat ze 
klinken willen om de snaar in jou te vinden. De duizenden dingen vergaan. Maar 
het lied zal alle harten doordringen. Ja altijd en eeuwig dus laten we zingen. Iets 
mooiers is er niet”. Meer info op www.lennykuhr.com Deze prachtige avond is 
zeer de moeite waard: kortom genieten! Wanneer: zondag 22 september, 19.30 
uur, € 12,50 Waar: PKN-Kerk te Ootmarsum, Ganzenmarkt 31, Ootmarsum.  
Aanmelden wordt aanbevolen: secretariaat@lumenchristi.nl 
 

Aangepaste openingstijden parochiesecretariaat 
Het parochiesecretariaat is van 29 juli t/m 16 augustus  

alleen geopend op  
woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. 

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.lennykuhr.com/
http://www.lumenchristi.nl/
http://www.lumenchristi.nl/

