
 

 
 
 
Zondag 20 oktober 

09.00 uur  : Communieviering m.m.v. 
het herenkoor 

Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 

Lectrice  : mevr. T. Hesselink 

Misdienaars  : Bart Rolink en  
     Lars Grote Beverborg 
Collecte  : 2e collecte voor Missiezondag 

10.30 uur  : Doopviering 
     
Dinsdag 22 oktober  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 23 oktober    : 19.00 uur Eucharistieviering 

 
Zondag 27 oktober 

09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor 

Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 

Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 

Misdienaars       : Ytse de Cock van Delwijnen en Christiaan Steenbeke 
 
Dinsdag 29 oktober : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 30 oktober : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 2 november: Allerzielen 

20.00 uur       : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 

Voorganger  : mevr. I. Schraven 

Lectrice   : mevr. A. Scholte Lubberink 

Misdienaars       : Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen 

Collecte       : 2e collecte voor onderhoud van het kerkhof en 
          extra kosten voor Allerzielen 

 
 Zondag 3 november is er geen viering 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

 



 

 
Dinsdag 5 november : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag  6 november  : 19.00 uur Eucharistieviering 

Overleden: 
Jan Olde Rikkert, Roorderheurnerweg 1 De Lutte. Op de leeftijd van 84 jaar. 
Ans Lucas-olde Theussink, Leeuwerikstraat 6 De Lutte. Op de leeftijd van 81 jaar. 
Mini Badart-Post, Nachtegaalstraat 27 De Lutte. Op de leeftijd van 69 jaar. 
 
 
Intenties 
Zondag 20 oktober:  
Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Gerhard Koertshuis, Herman Koertshuis,  
Jan Olde Rikkert, Ans Lucas-Olde Theussink, Mini Badart-Pots. 
 
Zondag 27 oktober:  
Overleden fam. Punt, Annie Vlutters-Kamphuis, Gerhard Koertshuis, Ben uit het 
Broek, Marietje Punt-Boers, Ouders Gieslink-Frielinck, Jan Olde Rikkert,  
Ans Lucas-Olde Theussink, Mini Badart-Pots. 
 
Jaargedachtenis:  
Hendrik Jozef Grunder, Marietje Bonnes-Kortink, Johnny Punt, Johan Beernink 
(Hoge Kavik). 
 
Zaterdag 2 november:  
Echtpaar van Benthem-Reijmer, Overleden fam. Punt, Ouders Benneker-
Steghuis, ouders Notkamp-Nijhuis, ouders Schopman-Aveskamp, Ouders 
Beernink-olde Meijerink, Henk grote Beverborg, Ouders Nijhuis-Aveskamp met 
Joke en Jos, Annette Olde Hendrikman-Wigger, Ouders Tijans-Volker, Bernard 
Sanderink, Ouders Jeunink-Pots, ouders Jeunink-Boers, Fien Bosch-Wekking, 
Ouders Zanderink-Welhuis, Gerhard grote Beverborg, Jan Schurink, Hennie en 
Riekie Westerik-Dreijerink, Martinie Huegen-Zonsbeek, Ouders Olde Rikkert-
Oosterbroek, ouders Grote Punt-Nijhuis, Johan Closa Reynès, Frans Punt, Paula 
Benneker, ouders Reijmer-Schulte, Bennie Gilbers, Ouders Kuiphuis-Werkhoven, 
Hubert Velthuis, Ouders Schiphorst-Grashof, Femie Wigger-Schurink, Ouders 
Hooge Venterink-Notkamp, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Ellie en Henk 
Koertshuis-Heetkamp, Annie Pikkemaat-Peterman, Truus Egberink-Grashof, 
Tonnie Oosterbroek, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders Volker-Westerik, Suzette 



 

Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Hennie Schopman, Ouders Koekoek-Egberink,  
Ouders Meijer-Notkamp en Henk Meijer, Ouders Westerik-Welhuis, Riek van 
Rijn-ter Woerds, Frans Koertshuis en overl. Fam., Ouders Welhuis-Kuipers,  
Gerhard Welhuis (Bavelsweg), Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Ouders 
Schasfoort-Koekkoek, Jan Lentfert, Annie Nijhuis-Beernink, Ouders ter Brake-
groote Beverborg, Ouders grote Beverborg-ter Brake, Annie Niehof-Nolten,  
Marie Snippert-ten Barge, Jan Kok, Willy Punt, Ouders Schurink-Gras,  
Gerrit ter Beek, Edwin Oude Ophuis, Martijn Olde Riekerink, Theo Meijerink, 
Louis van der Vechte, Minie Lentfert-Strootman, Annie Schasfoort-Lohuis, 
Ouders Visschedijk-Notkamp, Mevr. Boers-Brookhuis, Hubert Velthuis, Marietje 
Bonnes-Kortink, Riekie Alink-Beernink, Johnny Punt, Ouders Steunebrink-
Benneker, Benny Luyerink, Annie Evering-Meijer, Echtpaar Seijger-Bulthuis, 
Ouders Luyerink-Bulthuis, Marietje Bulthuis, Henk van Leijenhorst, Bennie Pot, 
Frans Brookhuis, Jan Nijhuis (Beatrixstraat), Ouders Nijhuis-Schopbarteld, Annie 
Seijger-Bulthuis, Marietje Bulthuis, Jan Olde Rikkert, Sander Koertshuis, Ans 
Lucas-Olde Theussink, Mini Badart-Pots, Johan Closa Reynès, Ouders Lentfert-
Siegerink, Bernard Hampsink, Ouders Beernink-Borggreve en Johan, Gerhard 
Koertshuis, Herman Koertshuis, Mevr. Boers-Brookhuis, Hubert Velthuis.  
 
Jaargedachtenis:  
Jan Swennenhuis (Postweg), Johan Bulter. 
 
Pastorpraat 
Wie ben jij ten diepste? 
Wanneer ik deze woorden uittik op mijn laptop is het de vooravond van 11 
oktober, de dag die  wereldwijd in het teken staat van de coming-out. Met deze 
dag wil men mannen en vrouwen helpen om “uit de kast te komen”, om aan de 
omgeving eindelijk te durven vertellen wie zij ten diepste zijn, tot welk geslacht 
zij zich voelen aangetrokken. Ik weet als begeleider van jonge homoseksuelen 
welk een moeilijke, innerlijke strijd zij hebben gestreden eer zij er mee voor de 
dag durven te komen. Gelukkig wordt hun geaardheid binnen familie en 
vriendenkring vaak als positief ervaren om te mogen zijn wie zijn. Nog veel 
moeilijker is het om te moeten ervaren dat je in een verkeerd lichaam geboren 
bent en je je als meisje meer man voelt dan vrouw of omgekeerd.  
We hebben ervaren dat niet ieder van ons past in het strakke rollenpatroon man 
of vrouw en er ook andere liefdesbetrekkingen mogelijk zijn, zoals die van 
hetzelfde geslacht. Blijkbaar heeft God  een grote diversiteit in Zijn veelkleurig 



 

scheppingswerk gelegd. Als Kerk mogen wij de mensen die anders geaard zijn of 
worstelen met hun identiteit niet in de steek laten, maar zijn wij verplicht met 
hen op tocht te gaan om hun geluk, hun levensstaat, hun identiteit te vinden en 
ze erin bevestigen. Op diverse plekken besteden ook de kerken aandacht aan 
deze doelgroep en organiseren bijeenkomsten en vieringen voor de LHBT-ers en 
allen die solidair zijn met hen. Als Kerk, als Gods Volk onderweg, mogen zij ook 
met ons mee trekken en de aarde meer kleur geven om daarin ook beeld van 
God te kunnen zijn.  
Mogen wij hen het gevoel geven dat hun leven kostbaar is, dat hun leven ertoe 
doet, zij er mogen zijn zoals ze zijn, en dat wij hen de ruimte geven om vanuit 
hun eigen identiteit de levensroeping als mens waar te kunnen maken.  
   Pastor Jan kerkhof Jonkman 

 
Rectificatie: Naar de eerste Communie  
In het vorige Luutke stond een foutieve datum vermeld van de infoavond over 
de Eerste Heilige Communie. Deze is dinsdagavond 29 oktober  om 20.00 uur in 
het Parochiecentrum in de Lutte. 
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. 
   Communiewerkgroep De Lutte 
 
Allerzielen 
Zaterdag 2 november is het Allerzielen. ‘s Avonds om 20.00 uur gedenken wij 
onze overledenen met een communieviering in onze kerk. De zang wordt 
verzorgd door het Plechelmuskoor. 
Bijzondere aandacht is er voor de overledenen die afgelopen jaar van ons zijn 
heengegeaan. Voor ieder wordt een kaars aangestoken in de kerk. 
Na afloop van deze viering wordt u een grafkaars aangereikt en gaan we naar het 
kerkhof voor een kort gebed en gezang, waarna de rustplaats van de 
overledenen wordt gezegend. 
Het kerkhof is voor deze avond sfeervol verlicht met fakkels. 
Het is handig een klein zaklampje mee te nemen. We nodigen u van harte uit 
voor deze viering. 
 
Liturgische kleding parochieel voorganger en lectrice 



 

Binnen de werkgroep liturgie ontstond de vraag of we ons niet moeten gaan 
aanpassen aan de omringende parochielocaties die geen liturgische kleding 
dragen. Onze vrijwillige parochiële voorgangers en lectrices zijn gelovigen 
voortkomend uit de eigen geloofsgemeenschap.  
De vele argumenten, zowel voor als tegen, zijn weloverwogen besproken met 
elkaar. Samen zijn we tot een besluit gekomen dat parochiële voorgangers en 
lectrices/lectoren in zondagsvieringen, afscheidsvieringen en uitvaarten voor 
zullen gaan in burgerkleding. We beseffen ons dat het wel even wennen zal zijn 
voor de kerkgangers. Maar in overleg met de kosters en de locatieraad hebben 
we besloten met ingang van het nieuwe liturgische jaar, dat is de eerste zondag 
van de Advent, geen liturgische kleding meer te dragen. 
   Namens de Locatieraad St. Plechelmus De Lutte 
   Pastoraatswerkgroep Liturgie 
 
Bedevaart Kevelaer op 1 november 
Op vrijdag 1 november wordt vanuit Twente weer een bedevaart naar Kevelaer 
georganiseerd. Deze bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de 
parochie Lumen Christi en de Pancratiusparochie. 
Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de basiliek en de 
sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Roermond, Harrie Smeets. 
Om 11.30 uur zal de bisschop in de forum Pax Christi de pauselijke zegen 
uitreiken. De reiskosten bedragen € 20,- per persoon. De reiskosten moeten bij 
opgave worden voldaan. Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 
oktober bij Ria Vloothuis. Mail: riavloothuis@hotmail.com / tel. 06-22044822. 
 
 

 

 

 

 

 

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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