----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------VADERDAG
Mijn papa en ik
liepen langs de zee,
want wij waren met vakantie.
We keken naar de golven.
Die rolden aan en liepen terug.
Altijd opnieuw.
Mijn papa zei: ‘Er is haast niets mooier
dan de zee.’
Ik dacht: als we morgen
in het bos wandelen, dan zegt hij:
‘Er is haast niets mooier dan een boom.’
Soms denk ik:
Er is haast niets mooier dan een papa!
Uit: Al de dagen van ons leven
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 18 T/M 24 JUNI 2022
Pastorale weekwacht:
13 – 19 juni
Parochievicaris Rekveld
20 – 26 juni
Pastoraal werkster Berbée

06 20 87 48 66
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 Vaderdag en Sacramentsdag
za: 19.00 uur

Woord- en communieviering
De werkgroep gaat voor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------MEDEWERKENDEN
Coll:
za: 19.00 uur: D
Acol: za: 19.00 uur: geen
Lector: za: 19.00 uur: Truus Engbers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------IN DE WEEK VAN 18 T/M 24 JUNI GEDENKEN WIJ:
Ouders Poorthuis-Graave; ouders Engbers-Welman en Anneke; Herman Aalderink; Sandra SchrijverKrabbe en Herman en Mien Veger-Elferink; familie Graave; ouders Hulst-Hevink, Bennie en Wim;
Harry Keujer; Gerhard Punte; Ben Baveld; Herman Th. Levink en zoon Ramon H.Th.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----GEDOOPT
Helena Angelina dochter van Angelo Basili en Sussana Hofman.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASTORPRAAT
Het werkt
„wie zijn leven verliest, zal het redden." Lc. 9,24
‘De zon beschijnt zichzelf niet.
Rivieren drinken hun eigen water niet. Bomen eten hun eigen vruchten niet.
Mensen zijn geboren voor anderen. Het leven is goed als je gelukkig bent. En nog wel het best als
anderen gelukkig worden van jou'’. Woorden van Paus Franciscus. Typische oneliners van hemzelf
die hij spontaan zet in vaak door anderen geschreven toespraken. Zo maakt hij die echt van zichzelf,
en heel aansprekend.
Dat werkt. En wat hij zeggen wil, drukt hij ook uit met symboolhandelingen. Dat hij niet apart dineert,
maar eenvoudig met anderen eet, wat zij eten; dat hij in een kleine Fiat rijdt; en zelf zijn tas draagt.
Zulke daden van soberheid maken op het geheel van de kosten in het Vaticaan geen verschil. Maar in
de wereldkerk werken ze enorm en onbetaalbaar. Geen chique aanzien meer, maar duurzaam leven,
voor en met de armen. Helemaal Franciscus. Zondag is het Sacramentsdag. Dan gedenken we hoe
Jezus op de avond voor zijn kruisdood met het eenvoudige gebaar van breken en delen van brood, en
met de woorden: ‘dit is mijn lichaam’, heeft uitgedrukt wat hij met zijn leven bedoelt. Jezelf geven geeft
anderen leven, en maakt gelukkig. Op Sacramentsdag vieren we dat het werkt. Dat Jezus in ons, in
de kerk en de wereld van nu echt verandering bewerkt, waar wij doen wat hij heeft gedaan. Daar
worden we gelukkig van.
Paul Daggenvoorde, pastoor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------MEDEDELING
Het verslag van de synodegesprekken binnen ons bisdom is uit!
De afgelopen maanden zijn in veel parochies binnen ons bisdom
gesprekken gevoerd n.a.v. de synode, die paus Franciscus in oktober
jl. heeft uitgeroepen. Het ging over thema’s als 'Samen op weg gaan',
'Vieren', 'Medeverantwoordelijkheid voor de missie', 'Dialoog in kerk en
samenleving'. Elke parochie heeft het op haar eigen manier aangepakt.
Bij ons in Zuidoost zijn er meer dan vijftig gesprekken gevoerd o.l.v.
parochianen en pastores, ook met veel jonge mensen, ouders van
dopelingen, communicanten, vormelingen en jongeren. Het bisdom
heeft van al die gesprekken in al die parochies een verslag gemaakt.
Zoals wij het als pastores lezen zal het een goede weergave zijn van
wat er overal in de gesprekken geklonken heeft. Ons doet dat goed. Het verslag is niet kort. Elf
pagina’s. Misschien niet voor iedereen even gemakkelijk te lezen. Maar voor wie geïnteresseerd is, is
het een aanrader. Vanuit de hele wereld worden komende maanden de verslagen richting Rome
gestuurd. Wij – pastoraal team – zijn heel benieuwd, wat de uitkomst van de synode zal worden. Voor
het verslag zie: https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-diocesane-fasesynodaal-proces-Aartsbisdom-Utrecht.pdf . En inspiratiepagina Synode 2021-2023
Pastoraal werker Frank de Heus
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