----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------ZOMERPARK
Vandaag houd ik van de volle bomen
en de zon die breeduit lacht
van de kinderen op het speelveld
onvermoeibaar in de weer
van die oude vrouw op het bankje
volop genietend van dit tafereel
bevend rust haar hand op de rollator
wellicht komt zij hier dagelijks
vandaag deel ik met haar dit ritueel
vandaag omarm ik de zomer!
Oeke Kruythof
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 25 JUNI T/M 1 JULI 2022
Pastorale weekwacht:
20 – 26 juni
Pastoraal werkster Berbée
27 juni – 3 juli Parochievicaris Rekveld
H. Jacobus Lonneker

zo: 10.00 uur

H. Maria Geb. Losser zo: 09.00 uur
Ger. Majella Overdinkel
O.L.Vrouw Glanerbrug

06 41 25 25 58
06 20 87 48 66

Eucharistie-/Jacobusviering
op de Lonneker Es
Eucharistieviering
geen viering
geen viering

Voor de meest actuele informatie zie: www.mariavlucht.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------VIERING IN DE H. JACOBUS 13e zondag door het jaar
zo: 10.00 uur

Eucharistie-/Jacobusviering in de openlucht
op de Lonneker Es bij de Jacobuskapel
mmv. het gemengd koor
Voorganger past. Kortstee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------MEDEWERKENDEN
Coll:
zo: 10.00 uur: E
Acol: zo: 10.00 uur: Guus Bombeld
Lector: zo: 10.00 uur: Alice ten Vergert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------IN DE WEEK VAN 25 JUNI T/M 1 JULI GEDENKEN WIJ:
Ouders Morsink-Hevink en Tonnie; Anna Nienhuis; Past. W. Pas; Gerhard Punte.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----OPENLUCHTVIERING BIJ DE JACOBUSKAPEL
OP DE LONNEKER ES.
Zondag 26 juni,
aanvang 10.00 uur.

.

Iedereen welkom.
Neem een mooi steentje van huis mee om bij Jacobus te leggen.
Voorganger pastor Jan Kortstee, m.m.v. het gemengd koor o.l.v. Hans Middelhuis.
Zondag 26 juni wordt weer de jaarlijkse Jacobusviering in de openlucht gehouden bij de Lonneker
Jacobuskapel, op het erf van de familie ten Vergert op de Lonneker Es. De eucharistieviering begint
om 10.00 uur. De voorganger bij deze eucharistieviering, waarbij iedereen welkom is, is pastor Jan
Kortstee. Het gemengd koor zingt. Na de viering wordt er koffie gedronken op de wei.
Zoals bekend staat er sinds enige jaren een kapel voor St. Jacobus op de Lonneker Es. Op die plaats
heeft honderden jaren een Jacobuskapel gestaan, die in onbruik is geraakt na de bouw van de
dorpskerk, die ook aan de heilige Jacobus is gewijd. Zeven jaar geleden werd de kapel met een
plechtige viering weer in gebruik genomen. Jacobus is een heel bekende heilige. Hij wordt gezien als
de beschermer van de pelgrims. Duizenden mensen ondernemen jaarlijks de tocht naar Santiago de
Compostella waar het gebeente van Jacobus rust.
Onderweg in Europa leggen de pelgrims bij één van de vele Jacobuskapellen een, van huis
meegenomen, steen neer en laten zo hun zorgen symbolisch bij Jacobus achter. Sommigen komen
ook langs Lonneker om in de Jacobuskerk een stempel te halen en een steen te leggen bij de kapel.
Daarom vragen wij u om voor de Jacobusviering op 26 juni een mooie steen van huis mee te nemen
en neer te leggen op het plateau van de kapel op de Es.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

