----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------GOEDE VRIENDIN
Je raakt verdwaald in je gedachten
gisteren wordt vandaag
vandaag wordt gisteren
je wereld overwoekerd door spinsels
onontwarbaar
doolhof zonder uitgang
Je verdwijnt in het kleurloze grijs
ik raak je kwijt
maar wie je was
zal je voor mij blijven
goede vriendin
altijd
Oeke Kruythof
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 2 T/M 8 JULI 2022
Pastorale weekwacht:
27 juni – 3 juli Parochievicaris Rekveld
4 – 10 juli
Pastoraal werkster Berbée

06 20 87 48 66
06 41 25 25 58

H. Jacobus Lonneker

za: 19.00 uur Eucharistieviering
wo:09.00 uur Doordeweekse viering
H. Maria Geb. Losser zo: 09.00 uur Eucharistieviering
Ger. Majella Overdinkel zo: 09.30 uur Woord- en communieviering
O.L.Vrouw Glanerbrug
geen viering
Voor de meest actuele informatie zie: www.mariavlucht.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --VIERINGEN IN DE H. JACOBUS 14e zondag door het jaar
za: 19.00 uur

Eucharistieviering mmv. Op Toon
voorganger parochievicaris Rekveld

wo:09.00 uur

Doordeweekse viering met aansluitend koffiedrinken
voorganger parochievicaris Rekveld
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------MEDEWERKENDEN
Coll:
za: 19.00 uur: A
Acol: za: 19.00 uur: Daniël Roelink
Lector: za: 19.00 uur: Lidy Veger
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------IN DE WEEK VAN 2 T/M 8 JULI GEDENKEN WIJ:
Ouders Poorthuis-Graave; familie Graave; ouders Gerbert-Jansen; jgt. Gerard Jansink; Gerhard
Punte.

Namens de parochie:
Jeanet Beumers-Peze; Annie Beumers-Beernink; Betsie Groeneveld; Marietje Steggink-Assink;
Gerhard Savonije; Gerrit Jan Hasselerharm; Gerard Voortman; Ann Groothuis-Bult; Hannie Te Lintelo;
Willy Punte; Mirjam Meulenbroek-Huitink; Gerrit Ticheloven; Marietje Graave; Fons Bossink.
----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------OVERLEDEN
Vrijdag 17 juni overleed Gerard Heijs op de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde in De Posten. Donderdag
23 juni was voor hem de uitvaartviering in onze kerk en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------ZIEK OF OPGENOMEN IN HET ZIEKENHUIS
Heeft u in uw familie of kennissenkring iemand die ziek is of in het ziekenhuis is opgenomen en
diegene stelt prijs op bezoek van één van onze vrijwilligers, geef dit dan tijdens de openingsuren door
aan het secretariaat van ons parochiecentrum de Jakobsschelp Tel:43 59 377.
De ziekenbezoekgroep.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASTORPRAAT
De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig (Luc. 10, 2)
Regelmatig wordt mij de vraag gesteld, hoe ik het werken in de kerk volhoud. De kerk is toch een
zinkend schip?! Grijs! Al die moeite, al die inzet, allemaal tevergeefs… Wat is er over tien jaar nog van
over? Als ik dan antwoord, dat ik met veel zin en plezier mijn werk doe, word ik verbaasd, verwonderd
of meewarig aangekeken.
Maar ik kan het eenvoudigweg niet laten. Dat werken in de kerk. En dat heeft er ongetwijfeld mee te
maken dat er veel te oogsten is. Naast gekibbel en gedoe, kom ik in de kerk vooral veel boeiende,
bewogen en vriendelijke mensen tegen. Mensen, die tegen de tijdsgeest in, zomaar om niet tijd en
liefde aan hun medemens besteden. Die samen met anderen gemeenschap willen vormen. Die zich
spiegelen aan het grote verhaal uit de Bijbel en zich daardoor laten vormen. En iedereen mag er
binnen lopen en wordt er zomaar gastvrij ontvangen. Waar vind je dat?
Arbeiders zijn er te weinig. Dat is ook waar. Het is met name de oudere generatie die de kerk
financieel overeind houdt en de schouders eronder zet. Ik zou willen, dat jongeren het stokje
overnemen. Maar dat is vooral een vrome wens.
Toch is het allemaal de moeite waard. Afgelopen weekend ben ik met parochianen en een
gemeentelid bij de franciscanen in Megen geweest. We hebben gezocht naar ‘eenvoudig leven’.
Eenvoudig leven kun je als je je focust, je afsluit voor alle ruis om je heen, als je vrij bent van eigen en
andermans verwachtingen. als je niet gaat voor bezit maar voor mensen. Daar ligt het ware geluk. En
dat kun je vinden samen met gelovige mensen, die zich aan Jezus of iemand als Franciscus willen
spiegelen. Dan kan de oogst groot zijn. Als je het tenminste wilt zien.
pastoraal werker Frank de Heus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------TERUGBLIK
Glanerbrug: Dinkeldienst 19 juni op de Oase
Zondag 19 juni 2022 was er een mooie opkomst op het
Oaseterrein bij Gronau voor de oecumenische Dinkeldienst.
Voorgangers van alle gezindten - protestants, katholiek en
Syrisch-Orthodox - uit Lonneker, Losser, Overdinkel en
Glanerbrug hadden een mooie, gevarieerde viering voorbereid
rond het thema Water & Droogte.
We vierden bij de Bron: er was aandacht voor Laudato Sí, voor
veilig drinkwater en hygiëne in Afrika en voor de innerlijke
droogte en dorst die we kunnen ervaren zoals de Samaritaanse
vrouw bij de bron. We konden ons laven aan bemoedigende woorden uit de Schrift, aan levend water,
schoon drinkwater én aan hemelwater.

Het koor Op Toon zong prachtig, jongeren van het Syrisch-Orthodoxe klooster zongen het Onze
Vader in het Aramees en er was veel samenzang. De liederen sloten prachtig aan bij de lezingen en
de overweging.
Vele vrijwilligers van de Oase, van de werkgroep en van alle geloofsgemeenschappen hebben
meegewerkt aan een gastvrije bijeenkomst. Het was prachtig om te zien hoe het terrein volstroomde
met mensen, er was koffie en door de kerkgangers meegebracht lekkers dat onder de tenten naar de
mensen werd gebracht. En met vereende krachten waren tenten opgebouwd en stoelen neergezet die
naderhand weer netjes werden opgeruimd.
Kortom, het was een gezegende zondag. Alle zegen komt van boven!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

