
  

 
  

   
 Plechelmusbasiliek

 Wo. 06 juli 19:00 uur Eucharistieviering 
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr  
 Vr. 08 juli 09:00 uur Eucharistieviering
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr
 Zo. 10 juli 10:00 uur Eucharistieviering  
  feest H. Plechelmus  
  m.m.v. het Oldenzaals Lat/Greg.  
  Basiliekkoor en het pastoresteam
 Wo. 13 juli 19:00 uur Eucharistieviering
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr   
 Vr. 15 juli 09:00 uur Eucharistieviering   
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr
 Zo. 17 juli 10:00 uur Eucharistieviering 
  m.m.v. het Oldenzaals Ned. 
  Basiliekkoor en Pastor B. Reerink pr
 Wo. 20 juli 19:00 uur Eucharistieviering
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr  

Antoniuskerk geen viering

Pastoraal Steunpunt
Emmaushuis 
 Wo. 13 juli 15:00 uur Feestelijke onthulling  
  van de Social Sofa die ter herinnering  
  aan de in 2019 afgebroken 
  Emmauskerk op winkelcentrum 
  De Thij wordt geplaatst. 

Vieringen en Bijeenkomsten 
> ROOSTER 6 JULI - 20 JULI 2022 < 

Mariakerk
 Za. 16 juli 19:00 uur Eucharistieviering 
  m.m.v. het Oldenzaals Ned
  Basiliekkoor en Pastor B. Reerink pr
Op de zaterdagen is de Mariakapel open van 10:00-17:00 uur, 
voor het opsteken van een kaarsje of een persoonlijk gebed.

Zorgcentrum Mariahof 
 Vr. 08 juli 18:30 uur 
  Woord- en communieviering  
  m.m.v. Pastor I. Wilbers pw
 Vr. 15 juli 18:30 uur  
  Woord- en communieviering
  m.m.v. Ans Quinten vr

Zorgcentrum Scholtenhof 
 Vr. 08 juli 18:30 uur 
  Woord- en communieviering  
  m.m.v. Pastor C. Janssen pw
 Vr. 15 juli 18:30 uur  
  Woord- en communieviering
  m.m.v. Tonnie Löbker vr

Secretariaten van 
de geloofsgemeen- 
schappen in Oldenzaal

Centraal secretariaat 
Plechelmusparochie
Kerkstraat 1, 7571 EE Oldenzaal
T. 0541 53 04 85
secretariaat@plechelmus.nl
Inloophuis: ma, woe, do en vr  
van 14:00-16:00 uur. U bent  
welkom voor een kopje koffie/ 
thee en een praatje.

Secretariaat Plechelmuskerk, 
Antoniuskerk en Mariakerk
Spoorstraat 2, 7572 CZ Oldenzaal 
T. 0541 51 24 67
plechant@xs4all.nl
Open: do. 14.00-15.30 uur en 
vr. 10.00-11.30 uur.

Secretariaat Mariakerk  
Oldenzaal
Burg. Wallerstraat 88
T. 0541 51 31 14
Open: woe. 9.30 - 11:30 uur.

Secretariaat pastoraal  
steunpunt Emmaushuis
W. Dingeldeinstraat 37
T. 0541 51 38 33
psemmaus@kpnmail.nl
Vakantieperiode juli/augustus:
Secretariaat open: 
do. 10.00 - 12.00 uur.
Vieringen: zie Plechelmusbasiliek.

Misintenties
Telefonisch of per mail  
opgeven bij uw eigen  
geloofsgemeenschap.

Ziekenzalving/zegening 
Maak een afspraak met een van de pastores.
> Pastor B. Reerink pr.  T. 0541 53 02 91
  T. 06 33 74 16 22  
> Pastor Th. van der Sman  T. 06 51 07 53 32  
> Pastor C. Janssen pw. T. 06 53 71 56 35
> Pastor M. Sleegers pw. T. 06 23 37 36 47

DE ZOMER IN, SAMEN MET H. CHRISTOFFEL 

Al slaan de golven Christofoor,

Gij loopt er veilig en sterk door

Want op uw schouder zit het Kind

Dat Koning is van stroom en wind.

Bid, dat mijn hart Hem dragen mag,

Dan vrees ik storm noch tegenslag.

Het is, zomer, het is vakantietijd. Een tijd waarin veel  
mensen onderweg zijn, en daarbij kan het zeker geen 
kwaad om de H. Christoffel te vragen om bescherming.  
En ook als u niet met vakantie gaat kunt u hem heel goed 
om hulp vragen. Want uit bovenstaand rijmpje blijkt wel 
dat hij altijd voor ons wil bidden tot onze hemelse Vader.

Velen van u kennen zijn legende: Christoffel, geboren  
rond 250, was op zoek naar de machtigste koning van  
de wereld, en kwam na vele omwegen bij Christus uit.  
De Koning van het heelal, die ook de Koning van ons  
leven wil zijn. En het is fijn om ons daarvan steeds meer 
bewust te worden. Want we leven in een lastige tijd.  
De oorlog in Oekraïne houdt ons bezig, maar misschien 
nog wel meer de gevolgen daarvan voor ons. De bood-
schappen worden steeds duurder, om nog maar niet te 
spreken over de prijs van benzine en gas. Dat kan een  
mens erg bezorgd maken. 

Maar in alles mogen we beseffen: Jezus, die ons met  
Pinksteren opnieuw Zijn heilige Geest heeft gegeven,  
wil heel graag onze Helper zijn. Wil ons wijsheid en kracht 
geven om overal doorheen te komen, wat er ook in ons 
leven gebeurt. 

Christoffel. Zijn naam betekent ‘hij die Christus in zijn hart 
draagt’. Of we deze zomer nou op vakantie gaan op niet, 
ik hoop en bid ons allen van harte toe dat de rust van deze 
zomer ook ons ertoe brengt Christus meer in ons hart te 
dragen. 

Pastor Constance Janssen

Mededelingen en activiteiten
> DOOPSCHELPJES
Afgelopen jaren zijn in de Plechelmusbasiliek kindjes 
gedoopt met een doopschelpje, dat na afloop in de kerk 
werd gehangen. In maart dit jaar is er een schelpjesviering 
geweest, maar er zijn nog veel schelpjes niet opgehaald.
Deze schelpjes liggen momenteel in het secretariaat 
Spoorstraat 2. Denkt u dat er nog een schelpje van uw 
kindje bij is stuurt u daarvoor dan een mail met gegevens 
kindje en doopdatum zodat men dit kan nakijken. 
Secretariaat Spoorstraat 2. Donderdag 14 – 15.30 uur of 
vrijdag 10 – 11.30 uur. Tel. 0541 512467.
Mail: plechant@xs4all.nl


