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Het zou verboden moeten worden… 
Mgr. Harrie Smeets, de ernstig zieke 
bisschop van Roermond, schrijft in het boekje  
Van As naar Opstanding: ‘Over Pasen preken 
is eigenlijk onmogelijk. Het zou verboden 
moeten worden’. 
Preken over Pasen is gewoonweg 
onmogelijk, want hoe kun je iets zeggen over 
dingen die ons bevattingsvermogen mijlenver 
te boven gaan. De verrijzenis is met gewoon 
mensenverstand niet te begrijpen. Je kunt het 
alleen maar geloven en ingetogen vieren. 
  
De richting die bisschop Smeets wel aanreikt 
rond het verstaan van Pasen luidt: Probeer te 
kruipen in de huid van de mensen die er 
toentertijd bij waren.  
Bij het laatste avondmaal.  
Bij de veroordeling door Pilatus. 
De kruisiging. 
De verschijningen. 
En bij het lege graf. 
  
Deze mensen die destijds getuigen waren 
vertellen ons ‘iets’ over wat zij hebben 
ervaren. Wij weten dat dat geen historische 
verslagen zijn. Wel spreken die mensen over 
‘diepe ervaringen van Zijn Aanwezigheid’. 
Zij spreken over ‘Hem zien’, ’Hem spreken’, 
‘Hem ontmoeten’ en dat ‘Zijn graf leeg is’. 
Verhalen van ‘Zijn Aanwezigheid’, daarover 
hoor ik mensen tot op de dag van vandaag 
spreken en getuigen: 
Daar was Hij er voor mij… 
Toen heb ik ervaren dat Hij mijn leven leidt… 
Wat ik toen meemaakte ging mijn 
bevattingsvermogen ver te boven… 
Daar werd van boven ingegrepen… 
Vanuit de hemel kijken mijn overleden 
dierbaren mee… 
  
Een ‘Zalig Pasen’ van alleen maar geloven 
en ingetogen vieren, dat wens ik U en de 
uwen, mede namens mijn collegae van harte 
toe. 
  
Pastor BHM Reerink 
 

Vanuit het bestuur 
Actie Kerkbalans 2023 
Binnenkort valt bij alle parochianen van de H. 
Plechelmusparochie de uitnodiging in de bus 
om ook dit jaar weer mee te doen aan de 
Actie Kerkbalans. Of misschien hebt u de 
enveloppe inmiddels al ontvangen. De 
inkomsten van deze actie zijn ontzettend 
belangrijk om onze activiteiten te kunnen 
voortzetten. Deze activiteiten zijn niet alleen 
gericht op de reguliere vieringen in kerken en 
op de christelijke feestdagen, maar ook op de 
voorbereidingen voor doop, de 1e H. 
Communie, het H. Vormsel en diaconale 
activiteiten. Denk ook aan speciale acties, 
zoals het Vastenproject en de 
Voedselbankactie. Meer daarover kunt u 
lezen op de website van onze parochie. 
Alleen met uw financiële bijdrage zijn wij in 
staat om ons werk voort te zetten. In dit 
verband verwijzen wij ook naar de brief van 
het Parochiebestuur dat u bij de stukken voor 
de Actie Kerkbalans 2023 aantreft. 
 
Vertrek Maroesjka Sleegers, p.w. 
Miv van 1 september heeft kardinaal Eijk 
Maroesjka Sleegers p.w. benoemd als 
pastoraal werkster in de parochie H. 
Marcellinus, Twente-West. Haar vertrek heeft 
uiteraard consequenties voor het pastoraat, 
de catechese en de (gezins-)liturgie in onze 
parochie. Daarom gaat het pastoresteam de 
komende tijd in overleg met vrijwilligers hoe 
o.a. de Sacramentencatechese vormgegeven 
kan worden, zodat een goede, inhoudelijke 
voorbereiding op Eerste Communie en 
Vormsel gewaarborgd kan worden.  
 

 
De Goede Week en Pasen vieren 
 
Palmpasen 
In alle vieringen wordt het palmtakje uitgereikt 
 
Zaterdag 1 april  
19.00 uur Deurningen Eucharistieviering 
19.00 uur Oldenzaal Mariakerk  
Woord- en Gebedsviering 
 



Zondag 2 april  
9.30 uur Rossum Woord- en 
Communieviering met presentatie 
communicanten en palmpaasoptocht 
10.00 uur Weerselo Eucharistieviering en  
palmpaasoptocht 
10.00 uur Saasveld Woord- en Gebedsviering 
en palmpaasoptocht 
10.00 uur Oldenzaal Plechelmusbasiliek 
Eucharistieviering 
11.30 uur Oldenzaal Plechelmusbasiliek 
Woord- en Gebedsviering voor kinderen en  
palmpaasoptocht 
 
Witte Donderdag 
Donderdag 6 april 
19.00 uur Eucharistieviering in Deurningen,  
Oldenzaal Plechelmusbasiliek en Rossum  
 
Goede Vrijdag 
Vrijdag 7 april 
15.00 uur Kruisweg in Oldenzaal 
Antoniuskerk, Rossum. Saasveld en 
Weerselo 
15.00 uur Oldenzaal Plechelmusbasiliek 
Kinderkruisweg  
19.00 uur Goede Vrijdagviering in 
Deurningen en Oldenzaal Plechelmusbasiliek  
 
Pasen 
Zaterdag 8 april 
19.00 uur Saasveld Kinderpaaswake voor 
alle gezinnen van onze parochie 
20.00 uur Weerselo Paaswake 
21.00 uur Oldenzaal Plechelmusbasiliek 
Paaswake 
 
Zondag 9 april 
7.00 uur Oldenzaal Hofkerk Oecumenische 
Paasochtendviering 
9.30 uur Saasveld Woord- en 
Communieviering 
9.30 uur Weerselo Woord- en 
Communieviering 
9.30 uur Deurningen Eucharistieviering 
9.30 uur Rossum Eucharistieviering 
10.00 uur Oldenzaal Antoniuskerk Kinderkerk 
10.00 uur Oldenzaal Mariakerk Woord- en 
Gebedsviering 
10.00 uur Oldenzaal Plechelmusbasiliek 
Eucharistieviering 
 
Maandag 10 april 
10.00 uur Oldenzaal Plechelmusbasiliek 
Eucharistieviering 

Wanneer er in uw eigen kerk geen viering is 
op een van de dagen van de Goede Week, 
dan bent u van harte uitgenodigd naar een 
van de andere kerken in onze parochie te 
gaan om Witte Donderdag, Goede Vrijdag of 
Pasen mee te vieren. Weet dat u welkom 
bent! 

 
Concerten 
Enkele de koren in onze parochie geven de 
komende weken bijzondere concerten, waar 
u van harte welkom bent! Gratis entree, maar 
een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld! 
 
Zaterdag 1 april om 19.00 uur 
Plechelmuskerk Rossum 
Themakoor Tu Imbe zingt Van Passie tot 
Pasen 
 
Zondag 2 april om 19.30 uur Mariakerk te 
Oldenzaal 
Triple One zingt Jesus Christ Superstar 
 
Zondag 16 april om 15.00 uur 
Plechelmuskerk Saasveld 
Da Capo zingt over Bevrijding en Vrede 
 
Synodaal Proces 
Zoals wellicht bij u bekend, heeft paus 
Franciscus een speciale bisschoppensynode 
uitgeroepen voor oktober 2024. Op zich is dat 
niet zo bijzonder, maar deze paus heeft alle 
mensen opgeroepen om deze synode mee 
voor te bereiden. Daartoe daagt hij parochies 
uit in gesprek te gaan met parochianen en 
andere belangstellende over de toekomst van 
de Kerk. In onze parochie is hier aandacht 
voor gevraagd middels een enquête. Op dit 
moment wordt er gewerkt aan de opzet van 
een of meerdere gespreksavonden, nav van 
de punten die uit de enquête naar voren zijn 
gekomen. Zodra er een datum bekend is, 
kunt u dit lezen op onze website, op 
Facebook en in de Glimlach. Wij willen een 
luisterende kerk zijn, waar mensen gehoord 
worden. Dat is ook waar de paus ons toe 
oproept. 


