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PASEN – HEEL WORDEN

Het diepe geheim dat er een God is
die ons bestaan gewild heeft,
ons leven draagt en
ons levenadem schenkt.
Dat geheim heeft alles te maken          
met de liefde die tot het uiterste gaat
Het is een gouden duo:
de levensadem van God en
de liefde tussen mensen

Een onverwoestbare kracht                    
die mensen losweekt
uit uitzichtloosheid,
weg doet trekken
uit een slavenbestaan,
opricht uit het dodenrijk,
meeneemt naar het land van belofte,
opricht tot hele, mooie,
overwoestbare mensen.

Jezus is zo'n heel,
onverwoestbaar en mooi mens geworden
Het is dan ook onmogelijk
dat Hij in het dodenrijk gevangen blijft

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
05-04 H. Pius V, paus
14-04 Palmzondag van het lijden van de Heer
18-04 Witte donderdag: viering van de H. Eucharistie, van het 

sacrament van het priesterschap en het gebod van de 
naastenliefde

19-04 Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer
20-04 Paaszaterdag/Stille zaterdag
21-04 Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
22-04 Tweede Paasdag
28-04 Tweede zondag van Pasen: Beloken Pasen en zondag van de 

goddelijke Barmhartigheid
29-04 H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patroon van 

Europa
30-04 H. Pius V, paus
01-05 H. Jozef, de arbeider
02-05 H. Athanasius, bisschop en kerkleraar 
03-05 HH. Filippus en Jacobus, apostelen
05-05 Derde zondag van Pasen

Kerkdiensten
DIENSTEN IN DE GOEDE WEEK EN PASEN 
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 Paas-kaars; 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 gebruike-
lijk op zondag en dus om: 9.00 uur en 11.30 uur. Deze eucharistie-
viering zal muzikaal worden verzorgd door Les amis du Bon Coeur.
Paasmaandag. Ook vandaag zijn de eucharistievieringen zoals op 
zondag en dus om 9.00 uur en 11.30 uur.

Kerkdiensten
In verband met koningsdag en de bijbehorende koningsmarkt hier op de 
Parklaan vervalt de eucharistieviering van zaterdag 27 april om 18.30 
uur. Ook op zaterdag 4 mei vervalt de eucharistieviering van 18.30 uur 
vanwege de dodenherdenking.



Zondag 5 mei is de opening van het bedevaartseizoen. Zoals  gebrui-
kelijk zullen we ook dit jaar het bedevaartseizoen openen met een 
processie van de Kapelse gemeenschap naar de Kapel in 't Zand waar 
aansluitend een eucharistieviering wordt gehouden. Het opstellen van de
processie gebeurt ook dit jaar bij het schoolplein van de Synergieschool 
aan de Herkenboscherweg om 10.50 uur. Evenals andere jaren gaat de 
processie van daaruit via de Herkenboscherweg naar de Scheidingsweg. 
Op de Scheidingsweg slaan we linksaf de Javastraat in. We vervolgen de
Javastraat tot aan de Sumatrastraat, waar we rechtsaf slaan. 
Aangekomen op de Heinsbergerweg vervolgen we deze tot aan de 
Herderstraat, waar we linksaf ingaan en via deze straat en de Parklaan 
komen we dan bij de Kapel in 't Zand waar om 11.30 uur de 
eucharistieviering begint. Zoals gebruikelijk trekken in deze processie 
ter opening van het bedevaartseizoen naast enkele putten, alle 
geledingen van de scoutingroep Pater Bleijs, de schooljeugd - met name 
de kinderen die vorig jaar de eerste h. communie gedaan hebben en zij 
die dat dit jaar hopen te doen - het acolieten en misdienaars corps en 
onze fanfare O.L-Vrouw in 't Zand mee. We hopen natuurlijk dat vele 
parochianen van onze pastorale eenheid zich bij de processie zullen 
aansluiten. Ook willen we graag een beroep doen op de parochianen die 
langs de route wonen, om hun huizen op te sieren en minstens de vlag 
uit te hangen bij gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis. 
Hieraan voorafgaand is er om 10.00 uur ook nog een kinderkerk die 
gehouden wordt in de Synergieschool. 

Misintenties
13-04 18.30 uur Riet Uiterwaal-Hekkens als zeswekendienst; 

Overleden ouders Jo en Leen Hoek-Janssen, Leon 
Hoek en alle overleden familieleden

14-04 09.00 uur Bijzondere intentie

14-04 11.30 uur Overleden ouders Reijnen-Kaelen, dochter Thea en 
overleden familie

20-04 18.30 uur Jan Segers als 3de jaardienst; Samantha Bakker
21-04 09.00 uur Bijzondere intentie
21-04 11.30 uur Trina Zoetbrood-Lutgens als zeswekendienst; 

Overleden ouders Lei en Mia Heijnen-Huskens en 
Bets Janssen van de Rotte; Mia Crijns-Huynen en 
echtgenoot Jef Crijns en zijn zus Jeanne Crijns als 
jaardienst

28-04 09.00 uur Bijzondere intentie
28-04 11.30 uur Bijzondere intentie
05-05 09.00 uur Voor onze vrijheid
05-05 11.30 uur Overleden ouders van de Broek-Adriaens, kinderen en

schoonzoon; Peter Willemse als zeswekendienst
Eerstvolgende Kapelgids volgt na de mei vakantie van de basisscholen.


