
 
 
 
Zondag 29 september 
09.00 uur  :  Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  :  pastor I. Schraven 
Lectrice  :  mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars  :  Bart Rolink en Lars Grote Beverborg 
     
Dinsdag 1 oktober  :19.00 uur Rozenkrans 
 
Woensdag 2 oktober :19.00 Eucharistieviering 

 
Zondag 6 oktober 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dameskoor 
Voorganger  : mevr. I. Onland 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars       : Ytse de Cock van Delwijnen en Christiaan Steenbekke 
 

10.30 uur       : Viering Kinderkerk in het teken van Dierendag 
 
Dinsdag 8 oktober  :19.00 Rozenkrans 
 
Woensdag 9 oktober         :19.00 Eucharistieviering 
 
Zondag 13 oktober 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v Plechelmuskoor   
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis  
Lectrice   : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars      : Eva Oude Egberink en Tess Kleissen 
 
Dinsdag 15 oktober :19.00 Rozenkrans 
 
Woensdag 16 oktober :19.00 Mariaviering 
 
Overleden: 
Louis van der Vechte, Grevinkhof 25 Oldenzaal. Op de leeftijd van 48 jaar. 
Minie Lentfert-Strootman, Scholtenhof 321 Oldenzaal. Op de leeftijd van 87 jaar. 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 



Intenties 
Zondag 29 september: Echtpaar van Benthem-Reijmer, Annie Vlutters-Kamphuis, 
ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, Bernard Kuipers, Herman Pünt, ouders 
Dierselhuis-Bosch, Gerhard Koertshuis, Louis van der Vechte, Willy Punt, Minie 
Lentfert-Strootman, Johan Willemsen, Lies Beernink-Berning. 
 
Jaargedachtenis: Gerhard Kristen, Johan Benneker, Johan Egberink, ouders Tijhuis-
Kamphuis, ouders Koop-Welhuis, Edwin Oude Ophuis. 
 
Woensdag 2 oktober: Alwie Grunder. 
 
Zondag 6 oktober: Uit dankbaarheid ouders Wonniger-Rolink, Bernard Sanderink, 
Johan Closa Reynès, ouders Kok-Morsink, Gerard Heijdens, Gerhard Koertshuis, Ria 
Grundel-Schiphorst, Louis van der Vechte, Minie Lentfert-Strootman,  
Herman Koertshuis. 
 
Jaargedachtenis: Marie Kortman-Spekhorst en Marian, ouders Jeunink-Pots, 
Herman Meijer, Frans Koertshuis, Annie Schasfoort-Lohuis  
 
Zondag 13 obtober: Ouders Heebing-Lentfert, Annie Pikkemaat-Peterman, Bernard 
Hampsink, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Willy Punt, Annie Niehof-Nolten, 
Gerhard Koertshuis, Johan grote Beverborg, Minie Lentfert-Strootman. 
 
Jaargedachtenis: Hermien Segerink, ouders Morsink-Grote Punt, Willy Jansink, 
Gerrit ter Beek. 
 
 
Pastorpraat: Vrijdagavond 6 september. We zitten in de auto onderweg van 
Hengelo naar Ootmarsum, waar ik-zoals dat heet-gepresenteerd zal worden aan u, 
de parochianen van Lumen Christi. 
We, dat zijn mijn man en ik, mijn vader die we al eerder hebben opgehaald en die 
een kopje soep heeft meegegeten, onze middelste zoon die thuis kwam toen de 
soep net op tafel stond en onze oudste zoon die we zojuist van het station hebben 
opgehaald en die nu een paar broodjes eet in de auto. De jongste kan er jammer 
genoeg niet bij zijn; hij is onderweg na een week zeilkamp met zijn klas. 
We zijn in letterlijk zin onderweg. En we zijn in figuurlijke zin onderweg, gaandeweg 
gaan wij onze weg in het leven. Daarover zal de lezing vanavond gaan. Over de 
Emmausgangers, de leerlingen van Jezus die na zijn dood vol verdriet en wanhoop 
onderweg zijn naar Emmaus. Als mensen die met elkaar de vreugde en de 



gebrokenheid van het leven delen. En die, ondanks alles, de moed en de hoop nooit 
verliezen, die blijven zoeken en ogen, oren en hart open houden voor wat zich 
aandient. Zo wil ik graag met u optrekken, in het geloof en het vertrouwen dat God 
met ons meeloopt en ons wil doen léven. 
Als we de kerk binnenlopen, valt me als eerste op dat de koster de kaarsen heeft 
aangestoken bij Simon en Judas. Een warme gloed kleurt de stenen van de kerk. 
Warm is ook de sfeer tijdens de vesperviering, waarin vicaris Cornelissen voorgaat. 
De liederen die het koor zo mooi zingt, het hartelijk welkom door de secretaris van 
het parochiebestuur, de zelf geformuleerde voorbeden uit de verschillende 
geloofsgemeenschappen, de symbolen die mijn nieuwe collega’s mij als welkom 
aanreiken-het Licht, het Woord, het Zout……hartverwarmend. Dat is ook de 
kennismaking met velen van u na de viering. Na een gezellige “nazit” zijn we weer 
onderweg naar huis. Ik ben “vol” van alles wat gezegd is en van iedereen die ik 
ontmoet heb. Het is vermoeiend én het geeft energie! Thuis ligt de jongste zoon op 
de bank. Als we binnenkomen weet hij zich overeind te zetten en ons een kort, 
maar enthousiast verslag te geven van de afgelopen week. Er zijn van die dagen en 
momenten in ons leven, waarop de woorden die God spreekt in het 
scheppingsverhaal “Hij zag dat het goed was, zeer goed” voor mij tot leven komen.  
Ik wens u en mij onderweg in het leven veel van deze momenten toe. 
   José van den Bosch, PW 
 
Naar de eerste Communie  
Na het Heilig Doopsel is de volgende stap in het geloof “de eerste Heilige 
Communie”. De eerste voorbereidingen van de communiewerkgroep zijn al 
begonnen. Op school (in De Lutte) krijgen de kinderen van groep 4 een brief om 
zich aan te kunnen melden. Kinderen die graag mee willen doen en niet op de 
basisschool in De Lutte zitten kunnen zich opgeven via het emailadres; 
commwerkgroep@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie en/of 
vragen. Op dinsdagavond 29 oktober is er een informatieavond voor alle 
geïnteresseerden en de ouders/verzorgers van de kinderen die op zondag 14 juni 
2020 de Eerste Heilige Communie zullen gaan doen. Tijdens deze bijeenkomst zal 
iedereen geïnformeerd worden over de gang van zaken rondom de Eerste Heilige 
Communie. De infoavond begint om 20.00 uur in het Parochiecentrum in De Lutte.  
   Communiewerkgroep De Lutte 
 
Kinderkerk De Lutte in het teken van Dierendagviering Op 4 oktober is het 
werelddierendag. We willen op deze dag extra goed voor onze dieren zorgen.  
Maar natuurlijk zorgen we ook op de andere dagen van het jaar goed voor de 
dieren en de natuur.  



Daarom staat de Kinderkerk van oktober in het teken van de dierendagviering. De 
kinderen mogen een knuffeldier meenemen en/of een foto van hun eigen dier. 
Tijdens deze Kinderkerk mogen de kinderen met knuffeldier en/of foto instappen in 
de ‘Ark van Noach’. Tenslotte zorgde Noach goed voor de dieren door ze mee te 
nemen in de Ark tijdens het hoge water.  
De doelgroep van de Kinderkerk blijft kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Deze 
dierendag bijeenkomst wordt daarom ook weer afgestemd op deze doelgroep. De 
kinderen kunnen actief meedoen en uiteraard verzamelen we weer voedsel in voor 
de voedselbank. Zoals gebruikelijk is er na afloop ranja voor de kinderen. 
De organisatie hoopt dat vele kinderen en hun ouders deze Kinderkerk met ons 
meebeleven. Datum: zondag 6 oktober, Tijdstip: 10.30 uur  
 

12.5 jubileum Diaken Jan Kerkhof Jonkman 
In de vakantieperiode heeft Diaken Jan Kerkhof Jonkman zijn 12,5 jarig jubileum 
gevierd voor het feit dat hij 12,5 jaar in dienst was bij Lumen Christi en zijn 
rechtsvoorganger. Door de afwezigheid tijdens vakantie en de vakantieperiode in 
zijn algemeen is het er niet van gekomen om Jan te feliciteren met deze mijlpaal en 
wensen wij hem alsnog met terugwerkende kracht maar niet minder welgemeend 
nog vele fijne jaren toe binnen Lumen Christi. 
 
Catechese 
Dirk Bekke is per 1 april gestopt als coördinator catechese van de Locatieraad 
Pastoraatgroep St. Plechelmus De Lutte.  
Via deze weg willen we hem nogmaals bedanken voor zijn inzet. Wij zijn nog wel op 
zoek naar een vrijwilliger die deze taak op zich wil nemen. 
Voor interesse of informatie kunt u bij mij terecht. 
  Namens de Locatieraad Voorzitter Maria Wolbert-Closa Rodrigo 
 

 Info avond Geloofsgemeenschap St. Plechelmus De Lutte op woensdag 9 oktober 
om 20.00 uur in de Vereeniging. 
Op deze avond wordt U geïnformeerd over diverse zaken aangaande de parochie 
Lumen Christi en onze eigen Geloofsgemeenschap. 
Tevens zal op deze avond door Leo Fijen van de KRO-NCRV worden gesproken over 
een samenleving waarin plek is voor iedereen en waarin we omkijken naar elkaar. 
Bij deze bent u van harte uitgenodigd. 
   Namens de Locatieraad St. Plechelmus De Lutte 
   Maria Wolbert-Closa Rodrigo locatieraadvoorzitter 
Prachtige collecte-opbrengst voor de Voedselbank 



De oecumenische oogstdankdienst die op 1 september plaatsvond op Erve Rolink in 
het Lutterzand mag in meerdere opzichten als een geslaagde viering beschouwd 
worden. Er kwamen bijna driehonderd mensen naar de prachtige locatie van de 
familie Rolink toe. Zij vierden als leden van de verschillende kerken en parochies 
samen hun dank voor de oogst. Het thema van de dienst was: ‘Land van melk en 
honing’. Een bijbelse uitdrukking die verwijst naar een land waar het leven goed is. 
In de dienst sprak pastor Ingrid Schraven niet alleen over de dank voor de oogst en 
het goede leven, maar ook over de zorg voor de schepping en onze 
verantwoordelijkheid daarvoor. Tijdens de oogstdankdienst werd er gecollecteerd 
voor de Voedselbank. De collecte bracht het prachtige bedrag van € 589,66 op. 
Na de dienst kon iedereen genieten van koffie en brood met een gebakken ei. De 
leden van de familie Rolink gaven uitleg over hun melkveebedrijf. 
De viering werd voorbereid door leden van LTO Losser, Zij-Actief en de kerken van 
Beuningen, De Lutte en Losser. Diverse sponsoren (o.a. voor het brood en de 
eieren) droegen bij aan de realisatie van de dienst.  
 
Tubantia 
Zoals in de “mededelingen" tijdens de diverse kerkdiensten is medegedeeld, heeft 
de Twentsche courant Tubantia laten weten te stoppen met het opnemen en 
verspreiden van de digitale kerkdienstoverzichten. Als reden tot dit besluit heeft de 
Tubantia "het gestaag afnemen van deze service" aangegeven.  
De kerkdiensten kunt u terug blijven vinden in de diverse kerkbladen.  
 

 



 

 

 
 

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/

