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Beste Luttenbergers, 
 
Na een lange en warme zomer zijn we weer in het normale ritme belandt. De herfst is aangebroken en we 
naderen, kerkelijk gezien, het einde van het jaar. Dat eindigt altijd met het feest van Christus Koning, dit 
jaar op zondag 20 november. Daarna breekt al weer de adventsperiode aan en bereiden we ons voor op het 
kerstfeest. 
Maar zover is het nog niet. Er zijn nog genoeg zaken die onze aandacht vragen. Na de ‘sluiting’ van de 
Pauluskerk in Raalte staat op zondag 20 november de laatste eucharistieviering in de kerk van Broekland 
gepland. Zo gaan langzamerhand meer kerken in onze parochie sluiten. Het tempo wordt mede bepaald 
door de vitaliteit van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Gelukkig kunnen we daar in Luttenberg nog 
positief over zijn. Er zijn nog voldoende vrijwilligers die zich inzetten onze kerk levend te houden. Wel 
moeten we constateren dat het aantal bezoekers van de vieringen in de kerk terugloopt. Overigens 
luisteren en vieren een flinke groep mensen mee via de kerkradio. Zij zijn dan wellicht niet zichtbaar ín de 
kerk, maar zijn wel degelijk aanwezig en betrokken. Met dank aan de vrijwilligers die de boekjes 
rondbrengen. 
In een artikel in het dagblad Trouw uit begin september van dit jaar staat dat een onderzoek heeft 
uitgewezen dat de bijbel nog evenveel wordt gelezen dan 5 jaar geleden. Juist in een tijd van polarisatie kan 
dat een reden zijn om de bijbel open te slaan. Daarin zoeken lezers wellicht inspiratie om, ondanks 
verdeeldheid over stikstof en vaccinatie, fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Laten we hieruit hoop putten 
dat de kerkelijke betrokkenheid in ons dorp op peil blijft en misschien wel weer kan groeien. 
Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of om andere redenen behoefte aan contact, schroom dan niet 
om ons te benaderen.  
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Nieuws van Stichting Parel & Kerk Luttenberg 

De Stichting Parel & Kerk Luttenberg is opgericht met als doel om de gebouwen en  
omgeving van de kerk voor Luttenberg te behouden. Het dorpsaanzicht met de grot,  
het kerkenlandje met schaapskooi, het pastoorsbos met amfitheater willen we zoveel 
mogelijk laten zoals het is. Door afnemend kerkbezoek zal op termijn de kerk niet  
meer voor eucharistievieringen gebruikt gaan worden. Dat gaat ook gelden voor de pastorie, die nu nog 
deels tijdelijk verhuurd is.  
De stichting wil onderzoeken of het haalbaar is om met name de pastorie te verbouwen tot meerdere 
appartementen. Daartoe wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart evenals een bouwkundig 
onderzoek. Hiervoor stelt de gemeente Raalte subsidies beschikbaar. De uitkomsten van deze 
onderzoeken vormen weer het startpunt voor het maken van plannen voor een verbouwing. Daarbij 
richten we ons in eerste instantie op de pastorie. Een invulling voor de kerk is nog lastig te maken, 
ondanks de voorstellen die de studenten van Hogeschool Saxion dit voorjaar hebben gemaakt en de 
reacties die daarop zijn binnengekomen. Wij willen de kerk in eerste instantie vooral beschikbaar 
houden voor vieringen en mogelijke andere activiteiten, die passen bij de kerk. Daarbij kun je denken 
aan een tentoonstelling of een concert. Overigens gaat dit pas over een aantal jaren gelden, want in het 
tijdspad van de parochie staat de kerk in Luttenberg in 2025 op de nominatie om aan de eredienst te 
worden onttrokken. In de tussentijd krijgt een ieder gelegenheid om met ons in gesprek te gaan over de 
toekomst van onze kerk. Hebt u ideeën hiervoor, laat het dan weten. 
 



 

Onderhoud pastoorsbos en 
Mariakapel 
Het pastoorsbos wordt dagelijks door vele 
mensen gebruikt om er te wandelen. En natuurlijk 
ook om te genieten van de voorstellingen in het 
amfitheater. Ook brengen mensen vaak een 
bezoekje aan de Mariakapel. Het dak hiervan is 
niet meer goed en we zijn bezig dit te herstellen, 
evenals het schilderwerk.  
Het bos heeft ook regelmatig onderhoud nodig. 
Vrijwilligers zorgen dat de paden goed 
beloopbaar zijn.  
Zo nu en dan vallen er dode takken uit de bomen. 
Dit is een natuurlijk proces, maar moet wel goed 
in de gaten gehouden worden. Zo nodig zullen er 
binnenkort snoeiwerkzaamheden plaatsvinden, 
zodat het voor iedereen veilig blijft om in het bos 
de wandelen. 

Allerzielen en Herinneringsviering 

Op 2 november is het Allerzielen. Op deze dag 
staan we stil bij álle overledenen uit onze geloofs-
gemeenschap. Dat doen we tijdens een gebeds-
viering om 19.00 uur. De cantors zullen hierbij de 
zang verzorgen. 
Op zondag 6 november herdenken we de 
overledenen die in de periode november 2021 - 
oktober 2022 zijn overleden. Deze woord- en 
communieviering begint om 10.30 uur. De 
betrokken families ontvangen binnenkort een 
uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Pastoraal 
werker Godelieve Pieper (van de  
Hartkamp uit Raalte) zal hierin voor- 
gaan en het Herenkoor zal de zang  
verzorgen. Na afloop van de viering  
is er op het kerkhof nog een korte  
bijeenkomst. Hierbij worden de graven  
en het strooiveld gezegend. 

EEN GEBED IN DE HERFST 

God van de seizoenen, 
voor alles is er een tijd; 
er is een tijd voor sterven en een tijd voor opstaan. 
Wij hebben moed nodig om veranderingen aan te 
durven. 
 
God van de herfst, 
de bomen nemen afscheid van hun groen, 
laten vallen wat geweest is. 
Ook wij hebben onze momenten van loslaten, 
met al de onzekerheden en risico's daaraan 
verbonden. 
Help ons los te laten als dat van ons gevraagd 
wordt. 
 
God van de gevallen bladeren 
die een kleurrijk patroon vormen op de grond: 
ook ons leven heeft zijn eigen patroon. 
Als wij de ontwikkeling van onze groei overzien, 
laat ons daaruit dan lering trekken. 
 
God van mistige herfstdagen en heldere 
oktobernachten, 
mysterie en wonder zijn altijd aanwezig in ons 
leven. 
Telkens weer moeten we uw krachtdadige 
aanwezigheid erkennen. 
Dat we daaruit kracht en sterkte putten. 
 
God van beladen wagens en velden vol rijpend 
graan, 
veel groeimogelijkheden hangen af van onze 
overgave. 
In geloof en hoop moeten we wachten op de oogst. 
Geef ons geduld als we de zegeningen niet zien. 
 
God van de zuidwaarts trekkende ganzen: 
uw wijsheid leert ons wat we achter moeten laten 
en wat we mee moeten nemen naar de toekomst. 
We smachten naar inzicht en visie. 
 
God van berijpte bloemen en witgevroren ruiten, 
moge uw liefde voorkómen, 
dat onze harten koud worden in dorre tijden. 
God van leven, voor dit alles: dank U wel. 

 

Zondag 9 oktober: Top-700 viering 
Afgelopen zomer stond Luttenberg  4 dagen in het teken van de Luttenbergse Top-700.  
Een muzikaal evenement vanuit Elckerlyc als een opwarmer voor het Luttenbergs  
Feest. In deze Top-700 kwam een grote variatie aan muziekstijlen voorbij. Stevige  
muziek voor de rockers, maar ook mooie, gevoelige liedjes met een diepere betekenis. 
In samenspraak met de organisatie van de Top-700 heeft de Pastoraatsgroep een selectie van liedjes 
gemaakt die prima in de kerk te beluisteren zijn. Deze liedjes worden deels live gezongen. Andere liedjes 
worden van cd gedraaid. De liedjes worden door passende teksten met elkaar verbonden. Het is dus 
geen traditionele viering op zondag 9 oktober. We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn en zo 
op een andere manier te ‘vieren’ dat (pop)muziek en kerk heel goed samen gaan. 


