
    

   
 Plechelmusbasiliek
Sinds 13 oktober 2020 zijn de maatregelen 
weer aangescherpt en mogen er maximaal 
maar 30 mensen in de kerk en mondkapje 
dragen als u in beweging bent. Het is weer 
nodig om u aan te melden. De gebruikelijke 
maatregelen blijven van kracht (bij klachten 
thuisblijven, afstand 1,5 meter, handen ont-
smetten, looproute volgen in de kerk e.d.). 
Wilt u zeker zijn van een plaats: meld u 
aan en kom op tijd. Zie voor alle maatregelen 
onze website: www.plechelmusparochie.nl, 
ook voor de actuele situatie.

 Wo. 28 okt. 19:00 uur 
  Woord- en communieviering 
  m.m.v. Pastor I. Wilbers pw.

Vr. 30 okt. 09:00 uur Eucharistieviering
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr.
 Zo. 01 nov. 10:00 uur Eucharistieviering 
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr.
 Ma. 02 nov. 19:00 uur 
  Eucharistieviering Allerzielen
  Alleen via de livestream 
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr.

 Vieringen en Bijeenkomsten
> ROOSTER 28 OKT. - 11 NOV.  2020 <

Wo. 04 nov. 19:00 uur
  Woord- en communieviering
  m.m.v. Pastor C. Janssen pw.

Vr. 06 nov. 09:00 uur Eucharistieviering
  m.m.v. Pastor Diaken F. Peters
 Za. 07 nov. 19:00 uur St. Maartenviering 
  Aanmelden is niet meer mogelijk
  m.m.v. Pastor I. Wilbers pw en 
  Ds. T. van Lindenhuizen 
 Zo. 08 nov. 10:00 uur Eucharistieviering
  m.m.v. Pastoresteam

Antoniuskerk Geen viering

Pastoraal Steunpunt 
Emmaushuis Geen viering

Mariakerk
Op 2 november is de dagkapel open van 
09.00-17.00 uur om mensen de gelegenheid 
te geven een kaarsje op te steken.

Vieringen in de Zorgcentra 
Mariahof Geen informatie
Scholtenhof Geen informatie
De Molenkamp Geen viering
De Zonnestraal Geen viering

Secretariaten van de geloofs-
gemeenschappen in Oldenzaal

Centraal secretariaat Plechelmusparochie
Kerkstraat 1, 7571 EE Oldenzaal.
T. 0541 53 04 85.
secretariaat@plechelmus.nl.
Open: (bovenverdieping) iedere morgen 
van 10.00 tot 12.00 uur. Melden via 
telefoon of via de bel bij de voordeur.

Pastoraal Centrum
Kerkstraat 1, 7571 EE Oldenzaal
T. 0541 21 70 20.
Open: ma. t/m vr. 14.00-16.00 uur 
behalve donderdag. U bent van harte 
welkom voor een kopje koffi e/praatje.

Secretariaat Plechelmuskerk, 
Antoniuskerk en Mariakerk
Spoorstraat 2, T. 0541 51 24 67, 
plechant@xs4all.nl.
Open: do. 14.00-16.00 uur en 
vr. 10.00-11.30 uur.

Secretariaat Mariakerk Oldenzaal
Burg. Wallerstraat 88.
Open: woe. 9.30 - 11:30 uur.
T. 0541 53 05 41 / 53 04 85.

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 koffi e/praatje. Kaarsje 
opsteken bij Maria kan binnen of in 
de kapel. 

Misintenties
Deze kunt u 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  
Pastor C. Janssen pw. T. 06 53715635

Heeft u ook iets te melden 
voor in de Kerktijdrubriek? 
pastor-janssen@
plechelmusparochie.nl, 
T. 06 53 71 56 35

Mededelingen en activiteiten
> Allerzielen in corona-tijd
Allerzielen tijdens een gedeeltelijke lockdown 
is dubbel verdrietig. Eigenlijk moeten wij bijeen 
kunnen komen om ons verdriet samen te kunnen 
dragen. Maar dat kan niet. Want we moeten 
zoveel mogelijk thuis blijven, en dus ook de 
Allerzielenviering daar meebeleven. Voor velen 
zal dat heel moeilijk zijn. 
Maar we mogen ons laten troosten door de woor-
den die Job spreekt in de lezing van Allerzielen: 
‘Ik weet, ik ben er zeker van: mijn Verlosser leeft!’ 
Eeuwen geleden wist Job het al: we hebben een 
levende God, die altijd met ons mee wil trekken. 
En juist in deze zo moeilijke tijd is het denk ik 
des te belangrijker om ons oog op Hem gericht 
te houden. Als de Enige die is altijd nabij is, 
ook al is er verder niemand om ons heen. 
Achterop het liturgieboekje van Allerzielen vond 
ik een gebed uit het boek ‘Alle dagen van ons 
leven’. Ik hoop en bid dat dit gebed ons allen kracht 
en uitzicht mag geven in de komende dagen. 

Machtige God,
nooit verloochent U het werk van Uw handen.

Sterker dan de dood is Uw trouw.
In Jezus laat U ons zien 

hoezeer wij U ter harte gaan.
In Uw Naam is licht,

dwars door alle donker heen;
U bent geen God van doden
maar van levenden. Amen

Ik wens u, in wat voor omstandigheden u deze 
dag ook viert, een troostrijke Allerzielen toe.

Pastor Constance Janssen

Het inloopcentrum is,
i.v.m. corona, tijdelijk gesloten.


