
 
 
 
 
Zondag 18 augustus:   
09.00 uur  : Communieviering m.m.v.  
     het Plechelmuskoor 
Voorganger  : mevr. G. Maseland 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars  : Tess Kleissen en 
     Christiaan Steenbekke   
 
Woensdag 21 augustus : 19.00 Eucharistieviering  
   
Zondag 25 augustus:  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v.  het Plechelmuskoor 
     en doopviering 
Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars  : Lars Grote Be verborg en Tess Kleissen 
Collecte  : 2e collecte voor de MIVA en eigen geloofsgemeenschap 
 
10.30 uur  : Doopviering 
 
Woensdag 28 augustus  : 19.00 uur Eucharistieviering  
 
Zaterdag 31 augustus  : 11.00 uur Huwelijksviering voor het bruidspaar           
      Moniek Bulter en Dennis Kristen 
 
Zondag 1 september:  
10.30 uur  : Oogstdankviering bij Erve Rolink 
                                    Communieviering m.m.v.  het Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor I. Schraven  
 
Dinsdag 3 september : 19.00 uur Rozenkrans 
 
Woensdag 4 september : 19.00  Eucharistieviering  
 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 



Intenties: 
 
Zondag 18 augustus:  
Gerhard Koertshuis, Siny Swennenhuis-Wigger, Jan Borchert, Theo Meijerink. 
 
Jaargedachtenis:  
Gerrit Nijhuis, Henk grote Beverborg, Gerrit Olde Hendrikman,Antoon van Rijn, 
Ouders Beernink-Borggreve,  Gerard Grote Beverborg, Ouders Schurink-Gras, 
Bernard Wonniger,  Gonny Zwijnenberg-Koekenberg, Tot zekere intentie.  
 
Zondag 25 augustus:  
Fien Bosch-Wekking, Gerhard grote Beverborg, Annie Vlutters-Kamphuis, Johan 
Closa Reynès, Johan Kortman, Ouders Heebing-Lentfert, Tonnie Oosterbroek, 
Ouders Dierselhuis-Bosch, Gerhard Koertshuis, Theo Meijerink.  
 
Jaargedachtenis:  
Bernard en Annie van Langen-Koertshuis, Pater Jan Schrader, Jan Schurink, 
Hennie en Riekie Westerik-Dreijerink, ouders Reijmer-Schulte.  
  
Zondag 1 september:  
Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Annie Maseland, Johan Closa Reynès, ouders 
Kok-Morsink, Ouders Roosenburg-Aalders, Cor van Loon-Rijsdijk, Gerhard 
Koertshuis, Theo Meijerink. 
 
Jaargedachtenis:  
Ouders Wonniger-Rolink, Jan Wonniger, Sieny Reijmer-Schulte. 
 
 
 
 
Overleden 
Theo Meijerink Bourgondiëlaan 10, Oldenzaal. Op de leeftijd van 70 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 



Pastor praat  
Het is midden in de vakantieperiode dat dit stukje geschreven wordt. Het is 
rustig overal; velen zijn vakantie aan het vieren, en wanneer deze afgelopen is 
wordt het gewone dagelijkse leven weer opgestart.  
In de tussentijd zijn anderen druk in de weer geweest om alles zo goed mogelijk 
door te laten gaan, ik denk hier in het bijzonder aan de mensen in de zorg, die 
met grote personeelstekorten te kampen hebben. Omzien naar de ouderen, 
zieken en zwakkeren in de samenleving, is een taak die in de bijbel vaak met 
“zorg voor de naasten” wordt aangegeven.  De naasten zijn heel dichtbij; dat 
kunnen bijvoorbeeld je buren zijn. In 2015 had de PKN een startzondag met als 
thema “Goede buren.” Het is een thema dat tot de verbeelding spreekt, want wij 
zijn allemaal buren. Sterker nog, we hebben allemaal buren. Iedereen zal zo zijn 
eigen ideeën hebben over wat goede buren zijn. Zo ben ik blij met de buren in 
onze straat waarvan ik weet dat ik in noodgevallen altijd terecht kan. Het is niet 
zo gemakkelijk om goede buren te zijn, dat weten we ook allemaal.  Goede 
buren zijn betekent uiteindelijk niet dat alles maar moet kunnen, maar dat we 
rekening houden met elkaar. Daarom ook is het thema van de komende 
vredesweek “Vrede verbindt over grenzen”.   
Wat kunnen wij betekenen in onze zorg voor de naaste en wat kunnen onze 
naasten betekenen voor ons? Hoe kunnen wij in ons werk en ook als kerk een 
goede buur zijn? We hopen dat deze vraag ons het komend jaar kan inspireren in 
onze zoektocht om kerk te zijn in het dorp, in de wijk en samen met andere 
kerken in deze tijd. 

Ingrid Schraven, p.w. 
 
 
Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 
Op zondag 20 oktober zal in Overdinkel voor de 107de keer de Heilige Gerardus 
Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Je bent niet alleen. Muzikale 
medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het 
dames- en herenkoor.  
Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. 
Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarin 
hulpbisschop Mgr.  Th. C. M. Hoogenboom  de Hoofdcelebrant zal zijn, waarna 
de processie volgt.  
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk. 
 
 



Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden 
pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere 
malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht 
geeft bij alle noden van de pelgrims. 
 
Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.  
Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober, elke 
avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella kerk, een viering in het teken 
van Gerardus.  
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten 
worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.  
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie 
centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur 
 (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties 
opgeven.  
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 
t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. 
Graag tot ziens, u bent van harte welkom! 
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: 
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl  
 
 
Kunst in de Kerk 2019.  
Tijdens de kunstmarkt in Ootmarsum, in het laatste weekend van augustus , kunt 
u zich laten verrassen door prachtige kunstwerken tentoongesteld in de 
protestantse kerk aldaar.  
Drie dagen met kunst, waarbij de werken een draad, soms een kabel, naar geloof 
en spiritualiteit hebben. 
In de serene omgeving van dit mooie kerkje gaat het niet om showen en 
verkopen, maar om de ruimte om je te laten inspireren, aan het denken te 
zetten, om te praten over het werk, de gedrevenheid, het geloof zelf, kerk zijn en 
nog veel meer. De kunstenaars zijn zelf aanwezig en gaan graag het gesprek met 
u aan. Als u dat wilt tenminste. 
Mocht iemand toch een werk willen kopen, dan gaat 10% naar de kerk, die zich 
belangeloos openstelt deze dagen.  
Een prachtige gelegenheid om open kerk te zijn! 
 
Waar:            Protestantse kerk te Ootmarsum 
Wanneer:     23, 24 en 25 augustus 2019 

mailto:gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl


Collecte Lourdeswerk De Lutte 
In de week van 25 tot en met 31 augustus 2019 wordt er gecollecteerd voor het 
Lourdeswerk De Lutte. Met het collectegeld willen we zieke mensen of mensen 
met een beperking de mogelijkheid bieden om naar Lourdes te gaan door deze 
mensen een gedeelte van de reissom te schenken. 
 
Kent u iemand uit onze geloofsgemeenschap die graag naar Lourdes wil en die 
wel een steuntje in de rug kan gebruik, geef zijn of haar naam dan door aan 
Betsie Volker (tel: 0541-551806), Anneke Olde Nordkamp (tel: 0541-552093) of 
Elly Damhuis (tel: 0541-229852). 
 
 
 
 
 
 
Pastor 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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