Antoniuskerk

Zo. 20 nov. 10:00 uur Kinderkerk

m.m.v. Kinderkoor Rossum en
Pastor M. Sleegers pw

Pastoraal Steunpunt
Emmaushuis

Zo. 20 nov. 10:00 uur
Woord- en gebedsviering
m.m.v. vrijwilliger

Mariakerk
Vieringen en Bijeenkomsten
> ROOSTER 9 - 23 NOVEMBER 2022 <

Plechelmusbasiliek

Wo. 09 nov. 19:00 uur
Woord- en communieviering
m.m.v. Pastor C. Janssen pw

Vr. 11 nov. 09:00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Pastor B. Reerink pr

Za. 12 nov. 17:00 uur Doopviering

m.m.v. Pastor M. Sleegers pw

Za. 12 nov. 19:00 uur Aangepaste viering
Sint Maarten

m.m.v. koor de Trippeltjes en Pastor
M. Sleegers pw. We verzamelen om
19.00 uur bij de Hofkerk. We gaan
dan met onze lampionnetjes in
optocht naar de Basiliek waar we
samen Sint Maarten vieren.

Zo. 13 nov. 10:00 uur Eucharistieviering

m.m.v. Oldenzaals Lat/Greg
Basiliekkoor en Pastor B. Reerink pr

Wo. 16 nov. 19:00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Pastor B. Reerink pr

Vr. 18 nov. 09:00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Pastor B. Reerink pr

Zo. 20 nov. 10:00 uur Eucharistieviering

m.m.v. Oldenzaals Lat/Greg.
Basiliekkoor en Pastor J. Huisman pr.

Wo. 23 nov. 19:00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Pastor B. Reerink pr.

Za. 19 nov. 19:00 uur Eucharistieviering

m.m.v. Oldenzaals Ned. Basiliekkoor
en Pastor B. Reerink pr. Viering in
het parochiecentrum, ingang
Burg. Wallerstraat.

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. 11 nov. 18:30 uur
Woord- en communieviering
m.m.v. Tonnie Löbker vr

Vr. 18 nov. 18:30 uur
Woord- en communieviering
m.m.v. Ans Quinten vr

Zorgcentrum Scholtenhof

Vr. 11 nov. 18:30 uur
Woord- en communieviering
m.m.v. Pastor I. Wilbers pw

Vr. 18 nov. 18:30 uur Bidstond

m.m.v. Yvonne Meyer, geestelijk
verzorger

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

Sint Maarten
Wie kent hem niet: de
grote Sint Maarten, die
door zijn vrijgevigheid
voor ons allemaal een
voorbeeld werd. Sint
Maarten werd rond 316 geboren in het huidige
Hongarije. En omdat zijn vader militair was, moest
hij dat ook worden. Want ja – zo vader zo zoon.
Maar intussen had Maarten kennisgemaakt met
het christelijk geloof. En dus wilde hij liever geen
militair worden. Bij hem paste het bekende gezegde
op een andere manier: zo Vader zo zoon, maar nu
had de Vader een hoofdletter. Maarten koos God als
voorbeeld, en niet zijn eigen vader. En hoewel hij
uiteindelijk toch in dienst moest, bleef hij ook daar
Gods voorbeeld volgen.
Zo ook op die hele koude dag, toen hij naar Amiens
moest. Onderweg komt hij keer op keer arme
mensen tegen die hij steeds een deel van zijn kleren
geeft. Dan komt hij bij de stadspoort van Amiens
een bedelaar tegen, die helemaal verkleumd is.
Die kon hij natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.
Dus gaf hij hem wat hij nog over had: zijn halve
mantel. En dan gebeurt het wonder: ’s nachts ziet
hij in een droom Jezus voor zich staan, met de halve
mantel van de bedelaar om zich heen. En Jezus zegt
tegen de engelen die Hem omringen: ‘Martinus
heeft nog maar pas van Mij gehoord, maar toen
Ik naakt was, heeft hij Mij meteen gekleed.’

Secretariaten van
de geloofsgemeenschappen
in Oldenzaal
Centraal secretariaat
Plechelmusparochie
Kerkstraat 1, 7571 EE Oldenzaal
T. 0541 53 04 85
secretariaat@plechelmus.nl
In de ochtend zijn er (meestal) mensen
aanwezig op de bovenverdieping (graag
aanbellen). Inloop Kerkstraat (benedenverdieping): ma en vr 14:00-16:00 uur. U
bent welkom voor een kopje koffie/thee
en een praatje, een misintentie kunnen
we ook voor u verzorgen. Op maandag
zijn er mensen van de Caritas aanwezig.
Op vrijdag staan er vrijwilligers van de
Plechelmusparochie voor u klaar.
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.

Wat een voorbeeld is Sint Maarten voor ons! Hij
kende Jezus nog maar pas, maar wist precies wat
Hij van hem vroeg, en ook van ons: dat wij ons
leven delen met mensen die het minder hebben.
Ons land is aan alle kanten in crisis. Heel veel
mensen hebben grote – financiële - problemen.
Dat maakt deze crisis voor ons, christenen, tot een
opdracht. De opdracht er naar vermogen te zijn
voor hen die het minder hebben dan wij. Want laten
we vooral niet vergeten wat Jezus tegen ons zegt:
alles wat we voor een ander doen – al geven we
de ander een beker water of koffie – doen we voor
Hem. Zodat de ander - èn wij - Hem ontmoeten.

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

Ik bid ons allen, in ons klaarstaan voor elkaar,
een hartverwarmende winter toe.

Misintenties
Telefonisch of per mail opgeven bij uw
eigen geloofsgemeenschap.

Pastor Constance Janssen

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.

