
  

 
  

   
 Coronamaatregelen

Per 18 dec. 2021 zijn de coronaregels voor  
de kerken aangescherpt. Dit heeft tot gevolg  
dat de basisregels: handen ontsmetten,  
mondkapje bij binnenkomst, vertrek en te  
Communie gaan en de 1,5 meter, blijven  
bestaan. Ook wordt het hoestscherm gehand-
haafd. Naast de bestaande regels mogen er  
max. exclusief de bedienaren, 50 mensen  
aanwezig zijn in de kerk. Voorzang door één 
Cantor of max. 4 zangers. 
Het is niet mogelijk om tussen 17:00 uur  
's avonds en 05:00 uur ’s morgens te vieren 
 in de kerk. Gevolg is dat alle avondvieringen 
de komende periode zijn komen te ver- 
vallen. Voor de overige vieringen blijft het  
mogelijk om deze te volgen via de livestream. 
De komende periode moet u zich in alle  
kerken verplicht aanmelden voor het  
bijwonen van de vieringen. Dit kan bij het 
locatie-secretariaat aan de Spoorstraat,  
t: 0541-512467. 
Zie voor alle maatregelen en actuele situatie 
www.plechelmusparochie.nl.

Vieringen en Bijeenkomsten 
> ROOSTER 20 JAN. - 2 FEB. 2022 < 

   Plechelmusbasiliek
 Vr. 21 jan. 09:00 uur Eucharistieviering
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr.
 Zo. 23 jan. 10:00 uur Eucharistieviering  
  m.m.v. Oldenzaals Ned. Basiliekkoor,  
  Pastor B. Reerink pr. en 
  Pastor I. Wilbers pw. 
 Vr. 28 jan. 09:00 uur 
  Woord- en communieviering   
  m.m.v. Diaken F. Peters
 Zo. 30 jan. 10:00 uur  Eucharistieviering     
  m.m.v. koor Triple One, Pastor  
  B. Reerink pr. en Pastor C. Janssen pw.
 
Antoniuskerk Geen viering
 
Pastoraal Steunpunt 
Emmaushuis Geen viering
 
Mariakerk Geen viering
Op de zaterdagen is de Mariakapel open  
van 10:00-17:00 uur, voor het opsteken van  
een kaarsje of een persoonlijk gebed.
 
Zorgcentra Geen informatie

Secretariaten van 
de geloofsgemeen- 

schappen in Oldenzaal

Centraal secretariaat Plechelmus- 
parochie
Kerkstraat 1, 7571 EE Oldenzaal
T. 0541 53 04 85
secretariaat@plechelmus.nl
Inloophuis: Elke dag open 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
Open: do. en vr. 10.00-12.00 uur,  
ook voor een kopje koffie/praatje.  
Kaarsje opsteken bij Maria kan  
binnen of in de kapel. 

Misintenties
Telefonisch of per mail opgeven  
bij uw eigen geloofsgemeenschap.

Mededelingen en activiteiten

> De toren van de Basiliek is elke dag open zodat 
het mogelijk is een kaarsje op te steken bij Maria.

> Door de coronamaatregelen van de overheid zijn 
we genoodzaakt het inloopcentrum in de maand  
januari te sluiten. Om verspreiding van het virus  
tegen te gaan wordt iedereen geacht zoveel moge-
lijk thuis te blijven. Dus het team vrijwilligers ook. 
We volgen de maatregelen van de overheid en zul-
len in overleg met elkaar en het bestuur besluiten 
wanneer we weer open kunnen.

> INLOOPHUIS: is in de maand januari gesloten  
om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
We plaatsen een bericht zodra het weer open is.

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

Iets te melden? 
pastor-janssen@plechelmusparochie.nl, 
T. 06 53 71 56 35

Na Kerstmis hebben we eerst  
de Doop van Jezus gevierd. 

Vorige week hoorden we  
hoe het eerste optreden van Jezus 

plaatsvindt tijdens de bruiloft te Kana 
waar Hij water verandert in wijn 

en Maria in groot vertrouwen zegt:
‘doet maar wat Hij u zeggen zal.’

Komende zondag treedt Jezus op als leraar.
Ook wij komen zondag samen 

om te luisteren naar het woord van God, 
om er na afloop iets mee te doen, 

zoals Jezus spreekt: 
‘Het Schriftwoord dat u zojuist gehoord hebt, 

is thans in vervulling gegaan.’

Dat betekent dat geloven, bidden en vieren 
geen vrijblijvend gebeuren is 

maar dat we er iets voor moeten doen. 

Dat maakt ons toegankelijk 
voor onze medemens en voor God zelf. 

Mogen we zo Gods liefde ervaren.

Ine Wilbers, Pastoraal werker


