KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 15 maart:
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. het
herenkoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. M. Brookhuis
Misdienaars
: Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen
Woensdag 18 maart

: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 22 maart:
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Collecte

Presentatieviering 1e Heilige Communie
: Communieviering m.m.v. het dameskoor
: mevr. I. Schraven
: mevr. M. Oude Ophuis
: Michelle en Christiaan Steenbekke
: 2e collecte voor het Jongerenpastoraat

10.30 uur

: Doopviering

Woensdag 25 maart
Zondag 29 maart:
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Woensdag 1 april

: 19.00 uur Eucharistieviering

: Eucharistie- en boeteviering m.m.v. het Plechelmuskoor
: pastoor T. Munsterhuis
: mevr. A. Scholte Lubberink
: Bart Rolink en Lars Grote Beverborg
: 19.00 uur Eucharistieviering

Intenties:
Zondag 15 maart: Gerhard Koertshuis, Jan Heijdens, Gerard Heijdens,
Annie Niehof-Nolten, Gerard Boers, Martin Volker, Herman Oude Egbrink,
Ouders Lentfert-Siegerink.
Jaargedachtenis: Hennie Notkamp, Willy Punt, Annemarie Rosink,
Ouders Nijhuis-Tijhuis.

Zondag 22 maart: Gerhard Koertshuis, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg,
Gerard Boers, Herman Oude Egbrink.
Jaargedachtenis: Trees oude Egbrink-Pots.
Zondag 29 maart: Frans Punt, Gerhard Koertshuis, Gerard Boers, Hennie
Schopman, Ouders Volker-Ter Linde, Echtpaar Lentfert-Seiger.
Jaargedachtenis: Ouders Volker-Westerik, Jan Nijhuis (Beatrixstraat),
Ouders uit het Broek-Gilbers.
PASTORPRAAT
Op weg naar Brazilië
Wanneer u deze woorden leest, zijn onze koffers al bijna ingepakt voor onze reis
naar pater Hennie Haamberg in Brazilië. We zijn er klaar voor, hebben de nodige
inentingen gehad en bereiden ons voor op een bijzondere ontmoeting en
kennismaking met het land en werk van pater Hennie, die al vanaf zijn 17e
levensjaar er woont en werkt. Mijn echtgenote Elly en ik hebben er veel zin in,
want we weten dat we er gastvrij zullen worden ontvangen. Het lijkt ons heel
bijzonder om kennis te maken met de plaatselijke cultuur en de wijze waarop zij
daar kerk zijn en het geloof vorm geven. De afgelopen weken hebben wij velen
gesproken die met ons meeleven en giften hebben gegeven voor de projecten
van pater Hennie. Ik kan u vertellen dat dit inmiddels een geweldig bedrag is
geworden, de teller staat nu al op € 6.500,00 en kan nog stijgen. Hiermee laat u
zien dat u zijn werk een warm hart toedraagt en als u thuisfront zich solidair
verklaart met zijn levenswerk. Wij zullen foto’s maken en na terugkomst u laten
zien en vertellen over de projecten en onze ervaringen aldaar. Wij houden u op
de hoogte van onze reis en vertrouwen op uw gebed voor een goede reis en
behouden thuiskomst.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman
VOEDSELINZAMELING LUMEN CHRISTI
De liturgische vieringen en de sacramenten stimuleren ons ook om ons juist in te
zetten voor hen die niet meekomen in onze samenleving, die soms afgewezen
worden. Daarom houden we al jarenlang twee keer per jaar een inzameling van
voedsel en andere benodigdheden voor de gebruikers van de voedselbank oost
Twente.
De inzameling in onze kerken vindt dit voorjaar plaats in het weekeinde van

21/22 maart 2020. Met name wordt om de volgende producten gevraagd:
blikken soep of groente, koffie/thee, rijst, pasta’s, wasmiddelen, vis of vlees in
blik. Let bij dit al wel op de houdbaarheidsdatum .
Bij voorbaat dank voor uw inzet.
Over de exacte uren, dat de kerken hiervoor geopend zijn zal er mededeling
worden gedaan in de weekendvieringen.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
40 dagen tijd
Op de 6 zondagen in de veertigdagentijd (1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april)
worden er weer gebedsvieringen met beeldmeditatie gehouden in de kapel van
het klooster zuster Franciscanessen St. Nicolaasstichting Huize Elisabeth,
Gravenallee 11, 7591 PE Denekamp. De vieringen beginnen om 16.30 uur en
duren ongeveer een half uur. In elke viering openen en sluiten we met liederen
die door jonge zusters gezongen worden. Al biddend, zingend en overwegend
verdiepen we ons in het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus. Zo bereiden
we ons voor op het feest van Pasen en op wat Pasen voor ons kan betekenen.
Wij maken daarbij gebruik van een beamer-presentatie. Omdat we deze
diensten graag met u willen vieren, nodigen we ieder van harte uit hieraan deel
te nemen.
Oecumenische dankdienst op 3 april
In het kader van 75 jaar bevrijding zal er op vrijdag 3 april om 19.30 uur in de
H. Maria Geboortekerk te Losser een oecumenische dankdienst gehouden
worden. Alle kerken in de burgerlijke gemeente Losser, d.w.z. de kerken in
Beuningen, De Lutte, Glane, Losser en Overdinkel, zullen hieraan deelnemen.
Het thema van de dienst is: “En vertel uw kinderen die dag...”
In de dienst zullen ‘verhalen van toen’ over de bevrijding verteld worden, maar
ook zullen jongeren vertellen wat zij onder vrijheid verstaan. Daarnaast zullen
zowel liederen uit de tijd van de bevrijding als hedendaagse liederen gezongen
worden. Diverse mensen zullen hun muzikale medewerking verlenen.
De collecte is bestemd voor de Stichting Leergeld.
Zondagmiddag 5 april 's middags om 14.30 is er in de kerk een voorstelling
" De Tilligter Passie .
De Tilligter Passie is het lijdensverhaal in een modern jasje.
Het is het oude verhaal afgewisseld met teksten van deze tijd.
Tussendoor worden zowel Nederlandstalige als Engelstalige liederen gezongen.
Het popkoor Vivence uit Tilligte verzorgd de zang.

Deze voorstelling zal een uur duren, er zijn geen kosten aan verbonden, na
afloop mag er een vrije gift worden gegeven.
Een bijzondere voorstelling als afsluiting van de 75 jaar bevrijding
en voorbereiding op de goede week.
Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ?
Dit jaar, van vrijdag 5 juni t/m dinsdag 9 juni gaan we vanuit het bisdom Utrecht
weer naar Banneux. Dit jaar is een jubileum jaar. 70 x vanuit het bisdom.
Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar
Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. U denkt misschien : maar dat is
niets voor mij, ik heb al genoeg aan mezelf. Juist tegen u wil ik zeggen: het is
goed om nu mee te gaan. Dit is juist wel iets voor u. We gaan vijf dagen, met een
arts, verpleegkundigen en brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om
het u zo aangenaam mogelijk te maken. U hebt niets te sjouwen met uw koffer.
Als u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en
drinken en met het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en
rollators aanwezig. En dat alles voor een prijs van € 330, =
U stapt in uw eigen regio in de bus. (Weerselo) Alles wordt voor u geregeld, ja,
als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor
het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een compleet
pelgrimsprogramma. Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van
een kruisweg, de viering met handoplegging en samen naar de Bron gaan, de
weg die Maria wees aan Mariette Beco en samen hulde brengen tijdens de
lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het
Nederlands zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u
even te veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor
ontspanning. U bent daar vrij in.
De vijfdaagse bedevaart is van vrijdag 5 juni t/m dinsdag 9 juni 2020.
U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven tot 1 mei bij:
uw propagandist : Ans Olde Theussink Deurningen 06 27408273
Of
Bert Elferink
Deurningen 06 23770341
Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie
Stille omgang in Amsterdam
Ook dit jaar wordt de Stille Omgang weer gehouden in de nacht van
21-22 maart. Het Huis van Spiritualiteit sluit hiervoor aan bij de parochie
Heilige Geest.
Vertrek: Zaterdag 21 maart om 20.15 uur bij hotel van der Valk, Bornsestraat
400, 7556 BN Hengelo. Terug: Zondagmorgen 22 maart om ± 05.00 uur bij hotel

van der Valk, Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo. Kosten Bus: € 25,00 per
persoon, gaarne gepast te voldoen in de bus.
MELD U AAN EN GA MEE: Opgave tot 10 maart 2020 bij het secretariaat van het
pastorale team Heilige Geest: 074-349 22 12 of contact@pastoraalteam.nl
onder vermelding van naam, mailadres en telefoonnummer.
Meditatiev e zaterdag -ochtendw andeling v anuit de Heilige
Pancratiuskerk te Geesteren ( Ov)
Dit voorjaar, zat. 21 maart vindt weer een meditatieve wandeling plaats
in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep ‘De kerk uitlopen’.
Er wordt gewandeld vanuit Geesteren met als thema: ‘Opbloeien’
Zaterdag 21 maart, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij
de Heilige Pancratiuskerk aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren
Iedereen is van harte welkom want deze wandeling (plm. 12 km) is goed te doen.
Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten.
Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.
De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.
Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com
Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.

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, ziekenzalvingziekenzegening 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

astor Praat
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

