
  

 
  

   
 Plechelmusbasiliek

 Wo. 22 juni 19:00 uur 
  Woord- en communieviering 
  m.m.v. Pastor C. Janssen pw  
 Vr. 24 juni 09:00 uur Viering
  m.m.v. Diaken F. Peters
 Za. 25 juni 17:00 uur Doopviering  
  m.m.v. Pastor C. Janssen pw. 
  (eenmalig in de Antoniuskerk)
 Zo. 26 juni 10:00 uur Eucharistieviering 
  m.m.v. het Oldenzaals 
  Lat/Greg. Basiliekkoor en 
  Pastor B. Engelbertink pr
 Wo. 29 juni 19:00 uur Eucharistieviering
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr   
 Vr. 01 juli 09:00 uur Eucharistieviering   
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr
 Zo. 03 juli 10:00 uur Eucharistieviering 
  m.m.v. het Oldenzaals 
  Ned. Basiliekkoor 
  en Pastor R. van der Vegt pr
 Wo. 06 juli 19:00 uur Eucharistieviering
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr   

Antoniuskerk
 Zo. 26 juni 10:00 uur Kinderkerk   
  m.m.v. koor de Trippeltje
  en Pastor M. Sleegers pw.

Vieringen en Bijeenkomsten 
> ROOSTER 22 JUNI - 6 JULI 2022 < 

Pastoraal Steunpunt
Emmaushuis 
 Za. 25 juni 10:00 uur Themaviering 
  m.m.v. Pastor M. Sleegers pw

Mariakerk
 Za. 25 juni 19:00 uur Eucharistieviering 
  m.m.v. koor Triple One 
  en Pastor Th. van der Sman pr.
 Za. 02 juli 19:00 uur
  Woord- en gebedsviering 
  m.m.v. vrijwilliger
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. 24 juni 18:30 uur Eucharistieviering 
  m.m.v. Pastor Th. Van der Sman pr
 Vr. 01 juli 18:30 uur Eucharistieviering
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr

Zorgcentrum Scholtenhof 
 Vr. 24 juni 18:30 uur Eucharistieviering
  m.m.v. Pastor B. Reerink pr
 Vr. 01 juli 18:30 uur
  Woord- en communieviering 
  m.m.v. Pastor I. Wilbers pw

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

Heeft u nog iets voor Kerktijd? 
pastor-janssen@plechelmusparochie.nl, 
T. 06 53 71 56 35

Mededelingen en activiteiten
> Parochiële Caritas Instelling 
     Heilige Plechelmus
U kunt contact opnemen met het secretariaat:  
0541-530485 of secretariaat@plechelmusparochie.nl
U mag er absoluut van uitgaan dat de vertrouwelijk- 

 heid altijd is gewaarborgd.

Zondag 19 juni vierden we Sacramentsdag.  
We worden dan uitgenodigd stil te staan bij de eucharistie. 
Wij bidden en danken op deze dag “Voor het Brood uit  
de hemel” zoals Johannes de doper het zegt.

Waarschijnlijk herinneren wij ons de processies nog die 
rond het feest van Sacramentsdag door de straten trokken. 
In de viering consacreerde men een afzonderlijke hostie, 
en plaatste deze na de uitreiking van de communie in een 
monstrans. De processie vertrok na de communie en  
de stille dankzegging. De zegen viel dus niet aan het einde 
van de eucharistieviering, maar wanneer de processie 
terugkeerde naar de kerk.

In de lezing van die zondag horen we dat een grote  
groep mensen bijeen gekomen is, Jezus dan zijn leerlingen 
bij zich roept en zegt: “Ik heb zo te doen met die mensen.” 

Met mensen begaan zijn, ermee te doen hebben, ze niet  
uit je hart kwijt geraken, zoeken wat je voor hen kan doen... 
zo was zijn houding, zo heeft Hij het voorgeleefd. 

Hij zorgde dat ze te eten hadden, want er waren erbij  
die van heel ver kwamen, Hij zorgde dat ze leven konden 
en niet van brood alleen. 

Wij vragen ons soms af wat wij moeten doen om als  
mens, als christen, te leven. Wie echt met de mensen  
begaan is, zal ingaan op Gods wil. Hij die zegt: ‘laat ze  
niet in de steek.’

Laten we hopen en bidden dat er zulke mensen zijn vooral 
nu de armoede stijgt door de oorlog in Oekraïne en de 
sterk stijgende energieprijzen waardoor veel mensen niet 
weten waar ze eten vandaan moeten halen. Laten we 
hopen dat er mensen zijn die zeggen: we zijn er voor jou!

Pastor Ine Wilbers


