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PASEN 2018

De liefde

Afscheid 
met een machtig teken:

liefde 
tot het uiterste toe,
solidariteit 
tot over de dood heen.

Hij kende 
wel angst
maar meer moed,

wel pijn 
maar geen haat,

wel dood
maar teveel liefde.

Zijn lichaam 
gemarteld gedood.

Maar het laatste woord
zal aan de liefde zijn

Met dit gedicht wens ik u allen mede namens het kerkbestuur een Zalig 
Paasfeest toe

Zoals u weet is er vorig jaar een ziekte in veel buxus planten 
gekomen. Vandaar dat er in de kloostertuin geen buxus meer te 
vinden is. Voor de Palmpasen wordt u dan ook verzocht zelf een 
palmtak mee te brengen. Dat mag naast buxus ook een andere 
groene tak zijn zoals een conifeer. 



Liturgische kalender
25-03-2018 Palmzondag van het lijden van de Heer
29-03-2018 Witte Donderdag
30-03-2018 Goede Vrijdag van het lijden van de Heer
31-03-2018 Paaszaterdag
01-04-2018 Paaszondag – Verrijzenis van de Heer
02-04-2018 Tweede Paasdag

DIENSTEN IN DE GOEDE WEEK 
Palmzondag 
We vieren de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem. Met de kinderen 
van Jeruzalem gaan we Hem tegemoet, de palmtakken in de hand. 
Zaterdag 24 maart 18.30 uur: Gezinsviering met palmwijding en 
palmprocessie. 
Zondag 25 maart: Vóór de eucharistieviering van 9.00 uur is er geen 
palmwijding. De eucharistieviering van 11.30 uur kent een plechtige 
intocht, de palmwijding en de lezing van het lijdensverhaal volgens 
Matteüs. Vanwege de lengte van het lijdensverhaal is er geen 
overweging. Deze viering wordt muzikaal verzorgd door het St. 
Alfonsuskoor. 
Boeteviering en biechtgelegenheid 
Maandag 26 april is er om 19.00 uur een boeteviering in de dagkapel. 
Degenen die een privé-biecht willen spreken, kunnen daartoe telefonisch
een afspraak maken. 
Witte Donderdag 
Herdenking van het laatste avondmaal, waaronder traditioneel de 
offergang wordt gehouden, die bestemd is voor onze zieken. Vanwege 
de herdenking van het laatste avondmaal is er de mogelijkheid te 
communiceren onder twee gedaanten. Brood en Beker worden u 
aangereikt. Na deze viering is er gelegenheid tot stille aanbidding in de 
dagkapel. We hopen dat de opkomst voor deze eucharistieviering, 
waarin we het laatste avondmaal van onze Heer gedenken beter bezocht 
zal worden dan andere jaren. Het is niet voor niets een van de grote 
feestdagen van het kerkelijk jaar. Ook op school wordt er de nodige 
aandacht besteed aan zowel Witte Donderdag als Goede Vrijdag. Door 
de kinderen van onze basisscholen wordt er weer fruit ingezameld voor 
de zieken van onze pastorale eenheid. Dit wordt op Witte Donderdag 's 
morgens in de kerk aangeboden in een korte viering. 
Goede Vrijdag 
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer. Om 15.00 uur wordt 
de eerste Kruisweg gehouden door het militair pastoraat. U kunt zich 
hierbij aansluiten. 



Om 19.00 uur zijn de plechtigheden van de Goede Vrijdag: Lezing van 
het lijdensverhaal volgens Johannes, kruishulde en communieritus. 
Om 2l.00 uur is er in het Kruiswegpark een 'meditatieve Kruisweg', 
waarbij de paden van het Kruiswegpark met fakkels verlicht zullen 
worden door leden van scoutinggroep pater Bleijs. We vertrekken ook 
dit jaar vanuit de processiegang waar u vanaf 20.30 uur ook zelf fakkels 
kunt kopen om zo mee te gaan op deze Kruisweg. 
Paascommunie voor de zieken. 
Dit jaar wordt de Paascommunie voor de zieken thuis gebracht op 
zaterdagmorgen 31 maart. Zieken die niet op de lijst van de Eerste 
Vrijdag voorkomen en toch graag de Paascommunie thuis willen 
ontvangen, kunnen dat te kennen geven aan de receptie van ons 
parochiebureau, tel; 315461.
EUCHARISTIEVIERINGEN MET PASEN 
Paaszaterdag 
De paaswake begint ook dit jaar om 18.30 uur. U wordt verzocht om bij 
het binnenkomen van de kerk een kaarsje ter hand te nemen 
Elementen van de viering: Wijding van het nieuwe vuur; Ontsteken van 
de Paaskaars; Lofzang op de Paaskaars; Dienst van het woord; Wijding 
van het doopwater; Vernieuwing van de doopbelofte; Eucharistie. De 
paaswake zal muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. 
Paaszondag 
De eucharistievieringen zijn zoals gebruikelijk op zondag en dus om: 
9.00 uur en 11.30 uur. Deze eucharistieviering zal muzikaal worden 
verzorgd door een hoornensemble 
Paasmaandag 
Ook vandaag zijn de eucharistievieringen zoals op zondag en dus om 
9.00 uur en 11.30 uur.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
Za. 24 18.30 uur Thom op de Kamp -Gladys Nayiziga
Zo. 25 09.00 uur Harry Silkens – Lars Silkens
Zo. 25 11.30 uur Henny Giesberts – Sandrina Nayiziga – 

Filibetti Nayiziga – Giel Heilkens – Luc Stams
Do. 29 19.00 uur Henny Giesberts
Vr. 30 19.00 uur Henny Giesberts

Lectoren
Za. 24 18.30 uur Gezinsviering
Zo. 25 09.00 uur Mevr. A. Walbrecht – Mevr. J. Boekhorst
Zo. 25 11.30 uur Dhr. C. Hommelberg – Mevr. M. Smeets
Do. 29 19.00 uur Mevr. M. Janssen
Vr. 30 19.00 uur Mevr. L. Stal – Mevr. D. van Pamelen



Za. 31 18.30 uur Mevr. E. Willemse
Zo. 01 09.00 uur Dhr W. Boekhorst
Zo. 01 11.30 uur Mevr. M. Janssen
Ma. 02 09.00 uur Mevr. L. Stal
Ma. 02 11.30 uur Dhr. B. van Buel

Misintenties
Za. 24 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
Zo. 25 09.00 uur Bijzondere intentie
Zo. 25 11.30 uur Henk van Velzen als 10de jaardienst; Christien 

Claassen-Jeurissen als 2de jaardienst; In 
liefdevolle herinnering aan Jan en Maus 
Soentjes-Sauerland en dochter Sonja en aan 
Andreas en Josephina van Melick-Adriaans

Za. 31 18.30 uur Overleden oudersHeldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo; Peter Minten als 
zeswekendienst; Overleden ouders Verboeket-
van Heur en kinderen en overige familieleden

Zo. 01 09.00 uur Overleden ouders, broer en zus 
Zo. 01 11.30 uur Piet Keuren; Nelly Clerx-Houtappels als 

zeswekendienst; Overleden ouders Reijnen-
Kaelen, dochter Thea en familie; Lei Heijnen 
en Mia Heijnen-Huskens en Bets Janssen van 
de Rotten; Stephen en Bogdan Goldak als 
jaardienst

Ma. 02 09.00 uur Overleden ouders broer en zus

Ma. 02 11.30 uur Voor de vrede

BERICHTEN
Zondag 8 april, aanvang 14.30 uur Lenteconcert m.m.v. de Fanfares
O.L.Vrouw in ‘t Zand en St. Cecilia – Bocholtz
Op zondag 8 april om 14.30 uur organiseert de fanfare O.L. Vrouw in ’t 
Zand een lenteconcert in het Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad te 
Roermond. De muzikale aftrap wordt gegeven door Fanfare O.L. Vrouw
in ’t Zand. Zij staat onder de bezielende leiding van trompettist en 
dirigent Patrick Spelthaen.  Aansluitend zal de Fanfare St. Cecilia uit 
Bocholtz aantreden ook zij staan onder leiding van Patrick Spelthaen. 
Beide korpsen zullen een zeer gevarieerd, verrassend en onderhoudend 
programma ten gehore brengen die de liefhebber van blaasmuziek zeker 
zal waarderen. Iedereen is van harte welkom op zondagmiddag 8 april 
vanaf 14.30 uur in het Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad, Schoolpad 55a 
nabij de Kapel in ’t Zand te Roermond. De entree is gratis.


