
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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 
---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
WOORDELIJK 
 
Het kruis als symbool van 
lijden, dood, verdriet en ondergang. 
Maar ook een teken van 
opstanding, verlossing en overwinning.  
 
Wanneer wij door onze tranen heen, 
in al ons verdriet 
niet klein te krijgen zijn, 
blijven hopen en vertrouwen 
op een nieuwe toekomst. 
Dan bloeit het kruis 
en wordt een levensboom. 
 
Uit: Red@ctieservice 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 1 T/M 7 APRIL 2023 
 
Pastorale weekwacht:  

27 mrt. - 2 apr. parochievicaris Rekveld  06 20 87 48 66 
3 - 9 april pastoor Daggenvoorde  06 39 17 04 07 

 
H. Jacobus Lonneker za: 19.00 uur  Eucharistieviering  
   wo: 09.00 uur Doordeweekse viering 
Witte Donderdag  geen viering 
Goede Vrijdag   vr: 19.00 uur Goede Vrijdagviering  
 
H. Maria Geb. Losser zo: 09.00 uur  Eucharistieviering 
   zo: 14.00 uur Palmpasen optocht 
Witte Donderdag do: 19.00 uur Eucharistieviering 
Goede Vrijdag   vr: 19.00 uur Goede Vrijdagviering  
 
Ger. Maj, Overdinkel zo: 09.30 uur  Woord- en communieviering 
Witte Donderdag do: 19.00 uur Woord- en communieviering 
Goede Vrijdag   vr: 15.00 uur Goede Vrijdagviering 

vr: 20.00 uur Goede Vrijdagviering 
  Jezus Christ Superstar  

 
O.L.Vrouw Glanerbrug geen weekendviering   
Witte Donderdag  geen viering 
Goede Vrijdag   vr: 19.00 uur Goede Vrijdagviering  
 
Voor de meest actuele informatie zie: www.mariavlucht.nl 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIERINGEN IN DE H. JACOBUS Palmpasen 
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Za: 19.00 uur Eucharistieviering met palmwijding 
mmv. het gemengd koor 

  Voorganger pastoor Daggenvoorde 
 
Wo: 09.00 uur Doordeweekse viering met aansluitend koffiedrinken 
  Voorganger pastoor Daggenvoorde 
 
Vr: 19.00 uur  Goede Vrijdagviering en gezongen lijdensverhaal 

mmv. het gemengd koor. De werkgroep gaat voor 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
MEDEWERKENDEN 
 
Coll: za: 19.00 uur: A 

Vr: 19.00 uur: B 
Acol: za: 19.00 uur: Tom Bombeld 

Vr: 19.00 uur:  geen 
Lect: za: 19.00 uur: Berend Kok 

Vr: 19.00 uur: Lidy Veger 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
IN DE WEEK VAN 1 T/M 7 APRIL GEDENKEN WIJ: 
 
Ouders Gerbert-Hobbelink; ouders Morsink-Hevink en Tonnie. 
 
Namens de parochie: 
 
Johan ten Vergert. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 
PASTORPRAAT 
 
Vrolijk opstaan uit je graf?  
Gisteren overleed een goede kennis van mij. Totaal onverwacht. Afgelopen zomer was zij al eens met 
spoed opgenomen in het ziekenhuis. Maar niets had ons aan de mogelijkheid van een herseninfarct 
doen denken. Toch is haar dat nu overkomen. Zij was aardig wat jaren jonger dan ik ben. Altijd vrolijk 
met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Mijn kennis kon oprecht boos worden. Zij had een groot 
hart voor haar leerlingen. Zij was gedreven. Met veel relativeringsvermogen en zelfspot. En dan 
opeens is zij er niet meer. Wat moet ik dan nu met zo’n lezing als die van Lazarus ( Johannes 11, 1-45 
), die na vier dagen weer vrolijk opstaat uit zijn graf? Want dat is het evangelie, dat we zondag lezen. 
Ik ben een nuchter mens. Dood is dood. Dat geldt voor mijn kennis. Dat geldt ook voor Lazarus. Maar 
ik ga ervan uit, dat de verhalen uit de Bijbel bedoeld zijn voor de levenden. Hoe kan ik omgaan met de 
dood? Hoe kan dát, wat ik niet wil, mij toch verder brengen in mijn leven? Er zijn mensen, die na grote 
teleurstellingen, na een groot verlies, door een groot verdriet, zélf als het ware aan het leven 
onttrokken zijn. Zij zijn als Lazarus in het graf. Ze laten zich niet meer zien. Ze maken geen contact 
meer. Ze kunnen niet meer. Willen niet meer. Als dat te lang duurt, gaat het stinken. Dan wordt het 
een rot leven. Als je dat overkomt, mag je hopen, dat familie, vrienden, een beroep doen op de hemel. 
Dat ze de steen wegrollen, die jou afsluit van het ‘samen leven’. Dat iemand jou bij name roept: ‘Kom 
naar buiten!’. Sluit je niet langer af! Laat je weer zien! Dat ze jou ‘los’ maken; jou bevrijden, van wat 
jou gevangen houdt. En dat jij je daaraan overgeeft. 
 
Frank de Heus, pastoraal werker 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
PARKEREN TIJDENS DE LONNEKER PASSIE 31 MAART 
 
Vrijdag 31 maart om 19.00 uur begint de Lonneker passie bij de molen en eindigt de tocht bij de kerk 
op het dorpsplein. 
I.v.m. de geringe parkeergelegenheid bij de molen wordt u verzocht om zoveel mogelijk lopend naar 
de molen te komen en eventueel in het dorp de parkeren. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
VIERINGEN MET PASEN IN DE H. JACOBUS LONNEKER 
 
Paaszaterdag 8 april 19.00 uur:   



Gezinsviering mmv. de Liedwientjes 
Eerste Paasdag 9 april 10.00 uur: 
 Woord- en communieviering mmv. het gemengd koor 
Tweede Paasdag 10 april 10.00 uur: 

Eucharistieviering mmv. Op Toon 
 
Vanaf Goede Vrijdag zijn de vieringen weer in de kerk. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 


