----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------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
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO
Een ring van zuiver goud, symbool van hun verbondenheid.
De goudsmid zei nog: “Zuiver goed is zacht.
De bloemen-in-reliëf zullen snel zijn afgesleten ...”
Na ruim veertig jaar
is er geen spoor meer van de bloemen te zien.
Bij de een past de ring niet meer. Bij de ander knelt hij.
Zo knellen soms de huwelijksbanden. Dat doet beiden toch wel zeer.
Zuiverder dan het zuiverste goed, is de liefde van God.
Liefdevol blijft Hij beiden Zijn kracht geven,
zodat ondanks alle tegenwind, zij trouw zijn aan het eens gegeven:
Ja-ik-wil.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 9 T/M 15 JULI 2022
Pastorale weekwacht:
04 – 10 juli
Pastoraal werkster Berbée
11 – 17 juli
Parochievicaris Rekveld
H. Jacobus Lonneker zo: 10.00 uur
H. Maria Geb. Losser zo: 09.00 uur
Ger. Majella Overdinkel za: 19.00 uur
O.L.Vrouw Glanerbrug zo: 10.30 uur

06 41 25 25 58
06 20 87 48 66

Woord- en communieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering

Voor de meest actuele informatie zie: www.mariavlucht.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIERING IN DE H. JACOBUS 15e zondag door het jaar
zo: 10.00 uur

Woord- en communieviering mmv. het gemengd koor
Voorganger pastoraal werkster Berbée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------MEDEWERKENDEN
Coll:
zo: 10.00 uur: B
Acol: zo: 10.00 uur: geen
Lector: zo: 10.00 uur: Berend Kok
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------IN DE WEEK VAN 9 T/M 15 JULI GEDENKEN WIJ:
Herman Lemmink; Gerhard Punte; Willem en Marietje Vaneker-olde Heuvel; Herman Vaneker.
Namens de parochie:
Miny Raanhuis-Huitink.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----OVERLEDEN

Dinsdag 28 juni overleed Miny Raanhuis-Huitink op de leeftijd van 91 jaar. Zij woonde voorheen aan
de Bekkinghofkamp. Zaterdag 2 juli was voor haar de afscheidsviering in onze kerk en aansluitend de
begrafenis op de begraafplaats in Hengelo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------PASTORPRAAT
Barmhartigheid.
Wie is mijn naaste? (Lucas 10,25-37)
We kennen denk ik allemaal het spelletje wie van de drie. Een spel waarin je moet raden wie het
beroep, dat vooraf gegeven is, uitoefent. In het woord beroep zit het woord roep. Wordt die roep
gehoord in onze tijd. De roep om vrede en gerechtigheid. De roep om nabijheid en begrip. In alle
problematiek rondom al wat geschapen is. Voelen wij ons geroepen om daarin elkaars naaste te
worden? Onze ziel en zaligheid daarvoor te geven? Aan Jezus wordt de vraag gesteld: “Wat moet ik
doen om het eeuwig leven te verwerven?” Het antwoord is duidelijk. Jezus legt het antwoord bij
degene die de vraag stelt. Het antwoord zijn we zelf, u, jullie, wij en ik, mogen het antwoord zijn naar
God toe, naar elkaar toe. Met andere woorden, kijkend naar het evangelie, er niet met een grote boog
omheen lopen. Het spreekwoord; ‘verbeter de wereld begin bij jezelf’ is een goed begin in de realiteit
van de dag. Maar in die realiteit moeten we wel elkaars naasten zijn. Elkaars naasten in het
vertrouwen, dat wederzijds respect ons kan brengen tot de heelheid van de Schepping. De wonden
verzorgen die er in mensen zijn, door oorlog en geweld. In de mensen die niet verstaan worden, geen
antwoord krijgen. Wij zijn ook hierin geroepen om te leven, het leven te delen. Niet omzien, maar
uitzien. Het beste in jezelf naar boven te halen door er te zijn waar gevraagd wordt. Ik wens ons
daarin wijsheid toe, vrede en alle goeds in nabijheid.
W. Rekveld, parochievicaris
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

