
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Jakobsschelp    Centraal secr. Maria Vlucht 
Scholten Reimerstraat 42  Gronausestraat 4 
7524 CS Lonneker   7581 CG Losser 
telefoon: 053 435 93 77   tel: 053 536 16 75 
Parochie_lonneker@hetnet.nl  secretariaat@mariavlucht.nl 
open: vrijdag 09.00-11.00 uur  website: www.mariavlucht.nl 
     open: ma t/m vr: 09.00-12.00 uur 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WERKGROEP “DE TOEKOMST VAN DE KERK IN LONNEKER” 

www.toekomstkerklonneker.nl 
 e-mail: toekomstkerklonneker@outlook.com 
---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
IERSE ZEGEN 
St. Patrick (vijfde eeuw) heeft zelf veel gereisd. 
Hij weet wat je nodig hebt onderweg! Dit is zijn reisgebed. 
 
Mag de Heer vóór je zijn om je de weg te wijzen. 
Mag de Heer achter je zijn om je te behoeden tegen gevaar. 
Mag de Heer onder je zijn om je op te vangen wanneer je struikelt. 
Mag de Heer in je zijn om je te troosten bij verdriet. 
Mag de Heer een beschermende muur zijn, als je wordt aangevallen. 
Mag de Heer boven je zijn om je te zegenen. 
Gods zegen voor jou, altijd,  
vandaag, morgen en in eeuwigheid. Amen. 
 
Uit: Red@ctieservice  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 18 T/M 24 MAART 2023 
 
Pastorale weekwacht:  

13 - 19 maart parochievicaris Rekveld  06 20 87 48 66 
20 - 26 maart pastoraal werkster Berbée 06 41 25 25 58 

 
H. Jacobus Lonneker za: 19.00 uur  Woord- en communieviering 
H. Maria Geb. Losser zo: 09.00 uur  Eucharistieviering 
Ger. Majella Overdinkel za: 19.00 uur  Eucharistieviering   
O.L.Vrouw Glanerbrug  geen viering  
 
Voor de meest actuele informatie zie: www.mariavlucht.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
VIERING IN DE H. JACOBUS 4e zondag van de vasten 
 
Za: 19.00 uur Woord- en communieviering mmv Op Toon 
  De werkgroep gaat voor 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MEDEWERKENDEN 
 
Coll: za: 19.00 uur: D 
Acol: za: 19.00 uur: geen 
Lect: za: 19.00 uur: Lidy Veger 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
IN DE WEEK VAN 18 T/M 24 MAART GEDENKEN WIJ: 
 
Ouders Scholte op Reimer-Scholtenhave; Gerhard Punte. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 
PASTORPRAAT 
 
Deadline 
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De deadline, de uiterste datum voor het inleveren van de column, komt er weer aan. Het is nu 
maandag en mijn deadline is woensdag. Mijn column met de meest geschikte gedachte. Dat is best 
moeilijk. Want als schrijver gaat je denken alle kanten op. Ik besluit net als de andere keren gewoon 
bij het moment te blijven.  
Veel jonge mensen voelen zich opgejaagd, willen niets missen. “Het moet vandaag nog af. Volgende 
week moet ik het onderzoek afronden en inleveren”, hoor ik jongeren wel eens zeggen. De Jumbo- 
reclame over ‘toetsweek’ speelt hier ook op in. De stress bestaat voor het hele gezin als de deadline, 
de uiterste (in)leverdatum of sluitingsdatum er aan komt. Herkenbaar. 
De deadline, een interessant gegeven. ‘k begin te schrijven en zie wel waar ik uitkom. Ik laat me 
leiden door mijn gedachten. Zoveel columns heb ik nog niet geschreven, dus ervaren ben ik niet.  In 
mijn werk heb ik wel vaak met deadlines te maken: jongeren moeten zich aanmelden voor een 
bepaalde datum. Dan kan ik door met de gast of kan ik zeggen dat het bv. niet doorgaat. Dat heeft 
dan met een derde speler in het programma te maken. Die wil ook weten waar-ie aan toe is.   
Geloven heeft geen deadline. Je mag in alle rust onderzoeken of je gelooft. God vraagt geen uiterste 
inleverdatum van je onderzoek. Je mag er jaren over doen. Ik raad je aan om dat te doen met anderen 
samen, bv. mbv “De Kletspot”  In alle rust, om de inzichten te verbreden.  
 
Ans te Lintelo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
SINT PATRICK’S DAY 
 
Een groen klavertje drie is een bekend symbool van Ierland.En Saint-Patrick is hun nationale heilige. 
Hij heeft lang geleden het christendom aan de heidense Ieren gebracht. Hij vertelde hun over Jezus, 
de Zoon van God. En om de Ieren uit te leggen dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest samen 
één God zijn, gebruikte Patrick het klavertje drie. Drie blaadjes, één klaverblad. Drie personen, één 
God! Patrick werd bisschop gewijd en heeft waarschijnlijk honderden kerken laten bouwen. De 
nationale feestdag van Ierland is dan ook naar hem vernoemd: Saint Patrick's Day op17 maart. 
 
Uit: red@ctieservice 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
BEDEVAART BANNEUX 

 
Gaat u mee op 5-daagse voorjaars bedevaart naar Banneux ? 
19 t/m 23 mei  2023 
 
We gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Banneux is de bedevaartplaats in 
de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariette Beco. Om het u zo aangenaam 
mogelijk te maken is er een arts, en er zijn verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig. 
Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het 
in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan. We hebben in Banneux 
voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te 
steken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een compleet 
pelgrimsprogramma. Elke dag is er een Eucharistieviering. We bidden een kruisweg, we hebben een 
viering met handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaars en of bloemhulde aan 
Maria. Er is een bisschop aanwezig en we gaan met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het 
Nederlands. Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning. 
En dit alles voor een prijs van € 365,=  alles inbegrepen. 
U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij: 
propagandist :   Ans Olde Theussink  06 27408273  
propagandist :   Bert Elferink               06 23770341   
Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

http://nl.wikipedia.org/wiki/St._Patrick%27s_Day
http://nl.wikipedia.org/wiki/17_maart

