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> Juweel van tweante
Oatmörsken hef zien mooie pleintje

en Ossel ziene Stenderkas
In Hoksebargn doar spölt ze treintje

en Buurse hef zien Bommelas
En zoo is oavera wa wat,

meer t meuste hef de Boeskoolstad...

Juweel van Tweante. Oaldn Griezn.
Ik heb oe a keand as klean keend.

Iej zölt de leu de weg nog wiezn
as wiej der a lang nich meer bint.

Iej heb Bomn Beernd nog metmaakt,
Napolean en Hutn Kloas,

Iej bint oewn oaldn kop nich kwietraakt
in al t gedoonder en geroas.

Al oew bezetters bi’j weer kwiet,
iej beiert weer in vredestied...

Juweel van Tweante. Oaldn Griezn.
Ik heb oe a keand as klean keend.

Iej zölt de leu de weg nog wiezn
as wiej der a lang nich meer bint.

Willem Wilmink

> Plechelmusfeest!
De afgelopen twee jaren kon het Plechel- 
musfeest en de daarbij behorende pro-
cessie niet doorgaan zoals we gewend 
waren. Maar gelukkig hebben we Corona 

aardig onder controle en dus vieren we 
op zondag 10 juli weer uitbundig het 
parochiële Plechelmusfeest! Iedereen 
is van harte welkom! De viering in de 
Plechelmusbasiliek begint om 10.00 
uur. Het Oldenzaals Latijns/Gregoriaans 
BasiliekKoor zal de zang met en voor ons 
verzorgen. Natuurlijk zal bij de intrede en 
bij de processie het traditionele Plechel-
muslied door velen gezongen worden. 
Maar dit jaar zal de première zijn van een 
Nieuw Plechelmuslied, waarvan de tekst 
geschreven is door de heer Joop Breukel, 
een van onze parochianen. Een mooie 
eigentijdse tekst over de Plechelmus als 
patroon van onze parochie.
 

> Speciale kinderactiviteit
Voor de kinderen is er tijdens de plech-
tige eucharistieviering een speciale acti-
viteit, die plaatsvindt in De Abdij, Zuidwal 
82 te Oldenzaal. Ouders kunnen hun 
kinderen daar vanaf 9.45 uur brengen. Wij 
zorgen dat we met de kinderen op tijd bij 
de basiliek zijn om met de processie mee 
te lopen. Daarna kunnen ouders hun kind 
vanuit in de basiliek weer mee naar huis 
nemen. In verband met de ruimte en de 
aanschaf van materiaal is het wel nodig 
uw kind op te geven. Dat kan via pastor-
sleegers@plechelmusparochie.nl
Alle kinderen zijn van harte welkom!

> Heel Plechelmus Bakt!
Na de viering en processie biedt het paro-
chiebestuur u een kofje koffie of thee aan 
onder de toren. Natuurlijk willen we daar 
graag iets lekkers bij. U kunt ons daarbij 

helpen door mee te doen 
met Heel Plechelmus Bakt! 
U bakt een lekkere cake of 
kruidkoek, of de lekkerste 
koekjes, zodat iedereen 

iets lekkers kan uitzoeken. Laat even via 
pastor-sleegers@plechelmusprochie.
nl weten of u wat bakt, zodat we weten 
hoeveel cakes ed. er ongeveer zullen zijn. 
Doorgeven uiterlijk 6 juli.

Na afloop kunt u uiteraard uw schaal of 
bakblik weer mee naar huis nemen. Plak 
voor de voorzichtigheid er even een stic-
kertje met uw naam en telefoonnummer 
op. Mocht er wat achter blijven onder de 
toren, dan kunnen we u bereiken.

We hopen dat er weer volop gebakken 
gaat worden!

> Overzomeren
In samenwerking met de Hofkerk gaan 
we dit jaar weer verder met ons project 
Overzomeren! Voor veel mensen is de 
zomer, en met name de vakantie, een 
lange en soms eenzame tijd. Daarom 
organiseren we iedere woensdagochtend 
in de vakantie een activiteit voor ieder 
die daar zin in heeft! 
Deze zijn in de Hofkerk. 
Voor 2,50 euro hebt u 
een gezellige ochtend, 
met koffie, wat lekkers, 
een (creatieve) activiteit 
en aanspraak. 

Wat gaan we doen?
20 juli Beeldverslag
 over Vietnam 
27 juli  Bloemschikken
3 augustus Versier je eigen kaars 
 met bijenwas
10 augustus  Iconen en hun
 achtergrond

17 augustus Stadswandeling rondom   
 de Plechelmusbasiliek 
 en de Hofkerk
24 augustus  Bingo

U kunt zich opgeven via de mail bij 
pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl 
of mobiel 06 2337 3647.

In verband met de organisatie graag 
uiterlijk de zondag voordat de activiteit is.

> Weet dat u welkom bent!

  

Schriftinstuif / Bijbel lezen
In dezelfde periode als Overzomeren 
gaan we ook deze zomer weer lezen in 
de bijbel, met mensen die dat interessant 
vinden. Of je nu katholiek, protestant, 
orthodox of niet-gelovig bent, je bent 
van harte welkom om naar de bijbelver-
halen van de zondag te luisteren en er 
samen over van gedachten te wisselen. In 
tegenstelling tot andere keren zullen nu 
verschillende pastores en ook de domi-
nee van de Hofkerk een avond verzorgen.

Deze avonden zijn steeds op maandag-
avond van 19.00 – 20.00 uur in het Cen-
traal Secretariaat van de Plechelmusparo-
chie aan de Kerkstraat 1 te Oldenzaal.
Het betreft de maandagen 18 en 25 
juli en 1, 8 en 22 augustus. 15 augustus 
vervalt ivm het Hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming dat die dag in de 
Mariakerk in Zuid-Berghuizen gevierd 
wordt. Opgave is niet nodig.

Onderzoek Pastoraal Steunpunt 
Drieëenheid
Op dit moment is er een onderzoek 
gaande naar de wensen en mogelijkhe-
den om in de geloofsgemeenschap H. 
Drieëenheid een Pastoraal Steunpunt 
in het leven te roepen, dat met enige 
regelmaat geopend is voor een kop koffie 
en een praatje, waar misintenties opge-
geven kunnen worden, waar parochianen 
en anderen terecht kunnen met vragen 
en waar wellicht ook af en toe activitei-
ten georganiseerd kunnen worden. Een 
groep van zo’n acht - tien vrijwilligers van 
de geloofsgemeenschap H. Drieëenheid 
zijn op dit moment in samenwerking met 
het parochiebestuur en pastoresteam aan 
het kijken wat wenselijk en haalbaar is.

> Centraal Secretariaat  
Plechelmusparochie

Kerkstraat 1, 7571 EE Oldenzaal
Telefoon:  0541 - 53 04 85
Mailadres: secretariaat@plechelmus.nl 
Bestuur: bestuur@plechelmus.nl
Website: www.plechelmusparochie.nl 
Pastoraal team 
Pastor Reerink 0541-53 02 91
 06 33 74 16 22 
pastor-reerink@plechelmusparochie.nl
Pastor van der Sman 06 51 07 53 32 
pastor-vandersman@plechelmusparochie.nl
Pastor Janssen 06 53 71 56 35 
pastor-janssen@plechlemusparochie.nl
Pastor Sleegers 06 23 37 36 47
pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl


