
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 14 mei   Mariaviering 

09.00 uur  : Communieviering m.m.v Plechelmuskoor  

Voorganger       : pastor J. Kerkhof Jonkman 

Lectrice  : mevr. G. Maseland  

 

Woensdag 17 mei  

19.00 uur  : Communieviering Voorganger : dhr. B. Elferink 

 

Donderdag 18 mei : Hemelvaart, geen viering in De Lutte 

maar een gezamenlijke viering in Denekamp om 09.00 uur    

hierin zal het gehele pastoresteam voorgaan. 

 

Zondag 21 mei   

09.00 uur  : Communieviering m.m.v. herenkoor  

Voorganger : Parochiele voorganger 

Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis  

 

Woensdag 24 mei  
19.00 uur  :  Eucharistieviering Voorganger :  pastoor T. Munsterhuis 

 

Zaterdagavond 27 mei: Pinksteren  
18.00 uur  : gezamenlijke viering in Lattrop door het pastoresteam. 
 

Zaterdag 28 mei :  Pinksteren 

09.00 uur  :  Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 

Voorganger :  pastor J. Kerkhof Jonkman  

Lectrice  :  mevr. A. Scholte Lubberink 

 

KERKELIJK NIEUWS 

PAROCHIE LUMEN CHRISTI 

LOCATIE DE LUTTE 



Woensdag 31 mei: 19.00 uur Mariaviering  

     Voorganger: pastor J. Kerkhof Jonkman 

 

Overleden: 

Tonny Zwijnenberg, Luttermolenweg 17, op de leeftijd van 73 jaar. 

 

 

INTENTIES: 

Zondag 14 mei: Hermien Segerink, ouders Grote Punt-Nijhuis, Gerhard 

Koertshuis, Ouders Olde Nordkamp-Welhuis, Ouders Schiphorst-Grashof, 

Ria Grundel-Schiphorst, Johanna Kristen-Beld, Marie Breukers-

Brummelhuis, Jan Heijdens en zoon Gerard Heijdens, Annie Niehof-Nolten, 

Ouders Pots-Droste,  Ouders Pots-Beernink, Ouders Volker-Ter Linde, 

Johan Reinink, Annie Evering-Zanderink, Ouders Dierselhuis-Bosch, Annie 

Oude Roelink-Lemmink, Gonnie Beernink-Arends, Marietje Gilbers-

Welhuis, Tonny Zwijnenberg. 

 

Jaargedachtenis: Echtpaar Welhuis-Westerik 

 

Woensdag 17 mei: Ria Bekke-Leferink, Johan Reinink, Annie Evering-

Zanderink, Ouders Sanderink-Butmeyer, Annie Oude Roelink-Lemmink, 

Gerard Boers, Hubert Velthuis, Marietje Gilbers-Welhuis, Tonny 

Zwijnenberg. 

 

Jaargedachtenis: Johhny Koop. 

 

Zondag 21 mei: Dora en Gerhard Molthof-Eertman, Jan Lentfert, Ouders 

Lentfert-Nijhuis, Marietje Gilbers-Welhuis, Tonny Zwijnenberg. 

  

Jaargedachtenis: Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Ouders Lentfert-

Siegerink, Ouders Jeunink-Pots, Ouders Koekoek-Egberink, Ouders Hooge 

Venterink-Notkamp. 

 

Zondag 28 mei: Marietje Punt, Ouders Sanderink-Butmeyer, Tonnie 

Oosterbroek, Henny Nordkamp, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders Volker-



Westerik, Johan Reinink, Annie Evering-Zanderink, Ouders Dierselhuis-

Bosch,  

Ria Bekke-Leferink, Annie Oude Roelink-Lemmink, Theo en Dinie Heebing-

Lentfert, Gerard Boers, Hubert Velthuis, Gerard Olde Riekerink, Ilse 

Weegerink-Olde Riekerink. 

 

Jaargedachtenis: Annie en Hennie ter Brake-Brookhuis, Henny Schopman, 

Bernard Hampsink, Ouders Bentert-Nijhuis.  

 

 

 

PASTORPRAAT 

Een kaarsje bij Maria 

“Ik zal een kaarsje voor je opsteken”, zeggen we als we zien dat 

iemand het moeilijk heeft. Een kaarsje bij Maria bedoelen we dan 

(meestal), bij Maria in onze vertrouwde kerk of in een kapel 

onderweg tijdens een fietstocht of in Lourdes waar begin van deze 

maand een grote groep pelgrims uit het bisdom Utrecht – ook uit 

onze parochie - is geweest. Een kaarsje bij Maria doet goed; het 

doet zowel degene voor wie het lichtje brandt goed, omdat hij of zij 

zich gesteund voelt, als ook degene die het lichtje heeft 

aangestoken, omdat hij of zij zich in dat gebaar verbonden voelt 

met die ander. En natuurlijk kun je ook een kaarsje opsteken voor 

jezelf, voor wat jezelf op dat moment ter harte gaat. Wat is het toch 

dat zoveel mensen de weg naar Maria weten te vinden? Is het 

omdat zij de moeder van de Kerk genoemd wordt en daarmee de 

moeder van alle mensen, dat velen zich tot haar wenden en zich bij 

haar aanvaard weten? Is het omdat zij als moeder van Jezus weet 

heeft van vreugde en van zorgen en verdriet en velen zich daarom 

in haar kunnen herkennen? Of is het omdat zij haar weg in het leven 

en in alles wat zij daarin mee heeft gemaakt in geloof is gegaan en 

zij daarin een voorbeeld is? Hoe dan ook, Maria geeft veel mensen 

troost en bemoediging in het leven van alledag. Het is mooi dat er, 

zeker ook in onze streek, vele plekken zijn om haar te ontmoeten, 



plekken waar we kunnen schuilen en verwijlen, even een kaarsje 

kunnen opsteken. En dat we mogen geloven dat zo’n klein lichtje 

tussen al die andere lichtjes, via Maria opgaat in dat grote Licht van 

Christus, waarmee Maria onlosmakelijk verbonden is.  

José van den Bosch PW 

 

Gedoopt 

Dopelingen in onze geloofsgemeenschap/kerk. 

Op 26 maart hebben Lieke Luyerink, dochter van Gerben en Patricia 

Luyerink en ook Shelly en Xavi Morsink, dochter en zoon van Arjan 

en Ilonka Morsink het heilig doopsel ontvangen van Pastor 

Munsterhuis 

Op 22 april zijn door Pastor Jose van den Bosch, Lauren Koertshuis, 

dochter van Marije en Remon Koertshuis en Emma Bakker, dochter 

van Steven Bakker en Judith Stemick gedoopt in onze kerk. 

Wij feliciteren de ouders en heten de dopelingen van harte welkom 

in onze geloofsgemeenschap. 

Wil je ook je kind laten dopen? Dan kun je via de website van 

Lumen Christi dit melden via het het daarvoor bestemde aanmeld 

formulier dat je daar kunt vinden. 

Voor vragen mag je ook contact met mij opnemen. 

Coördinator Doopwerkgroep De Lutte 

Irma Onland tel 0639801529 of mail onlandfam@gmail.com 

 

Dauwtrapmis 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, is er voor alle geloofs-

gemeenschappen een gezamenlijke Hemelvaartviering om 9.00uur 

in Denekamp. Het pastoraal team gaat voor in deze viering, het koor 

van Denekamp zal de viering muzikaal begeleiden. De viering is 

buiten in de tuin bij de kerk, bij slecht weer is de viering in de kerk. 

Na afloop is er koffie met iets lekkers. Ook niet parochianen te voet 

of met de fiets op pad, zijn van harte welkom! 

 



Pinksterviering 

Ook met Pinksteren is er een gezamenlijke viering voor alle 

geloofsgemeenschappen op zaterdag 27 mei om 18.00uur in 

Lattrop, muzikaal begeleid door het themakoor van Lattrop. De 

viering is buiten bij de Mariakapel achter de kerk. Mocht het slecht 

weer zijn, dan is de viering in de kerk. Na afloop is er koffie. Voor 

wie niet bij deze viering kan zijn is er op eerste Pinksterdag een 

viering in alle andere geloofsgemeenschappen. Op tweede 

Pinksterdag is er een viering in Denekamp en Ootmarsum. 

 

Vieringen op de Ageler Es 

Op de Ageler Es worden bij het landkruis drie vieringen, de 

zogenaamde kruisdagen gehouden, op maandag, dinsdag en 

woensdag voor Hemelvaart, dit jaar op 15, 16 en 17 mei. Al sinds 

mensenheugenis komen de agrariërs uit Agelo en andere 

belangstellenden bij elkaar voor het Landkruis om te bidden voor 

een vruchtbaar jaar. Het gewas op de Ageler Es begint al te kiemen 

en de boeren hopen natuurlijk op een goede oogst. 

 

Dauwtrappersviering te Hertme 

Hemelvaartsdag 18 mei 2023 

Op 18 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze 

Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om 

half zeven. 

De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen van de H.H. 

Jacobus en Johannesparochie te Borne, met ondersteuning van zang door 

het parochiekoor van Hertme. 

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze 

Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel 

rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de 

banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee 

te nemen. 

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het 

naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met 

elka 



Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar. 

Wij heten u opnieuw van harte welkom. Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme, Namens deze, H. Harink, 

Zenderen, 

telf. 06-17113843 e-mail: .h.harink@live 

 

 

 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat 7, 7587 AL, De Lutte 
Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   10.00 – 10.30 uur 
                                Woensdagavond van   18.00 – 19.00 uur 
                                                Vrijdagmorgen van   10.00 -  10.30 uur 

Voor informatie: dopen, 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  
Th.H.P. Munsterhuis pastoor    tel.: 06-53 16 35 63 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken    tel.: 06-57 64 52 45 

I.A.P. Schraven pastoraal werkster  tel: 06-22 92 46 57 

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster  tel: 06-13 64 67 17 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06-12925413                                                                                                                                                             

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 

mailto:h.harink@live
http://www.lumenchristi.nl/
http://www.lumenchristi.nl/

