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NIEUW LEVEN  

Pasen, geen eenvoudig feest. 

Verhalen over leven na de dood, verhalen over opstanding, ze tarten 

onze natuurwetten.. 

En toch.... 

Wie de verhalen leest, met gelovige ogen leest, ontdekt dat ze 

misschien niet stroken met onze wetenschappelijke inzichten, maar dat 

de kern overeind blijft: Alle leven mag zich gedragen weten, alle leven 

mag zich gesteund weten.  

Uit oeroude verhalen mogen we horen dat er een diepe levensbron is 

die wil dat mens, dier en wereld  in vrijheid leven.  

Pasen blaast nieuw leven in alles wat schijnbaar dood lijkt te zijn. 

 

Nieuw leven kunnen wij ook geven aan mensen in Tanzania waar we 

al jaren onze aandacht aan geven en die we via onze 

vastenactiecampagne ook daadwerkelijk steunen. Via Toy Broen 

hebben  we daar een rechtstreeks contact mee. In een uitgebreid artikel 

neemt hij ons mee in hetgeen daar allemaal tot stand wordt gebracht. 

Het  artikel is te lang om in zijn geheel in deze Kapelgids op te nemen. 

In de volgende Kapelgids kunt u meer tegemoet zien. 

 

Friends of  Fame 

Heel fijn dat de stichting Friends of Fame in 2022 weer tot doel van de 

vastenactie is gekozen.  

Zelfs in de afgelopen jaren, waarin er geen fysieke collecte mogelijk 

was ivm de corona pandemie was er een toch een zeer royale bijdrage 

vanuit de vastenactie voor Friends of Fame, ook daarvoor alsnog mijn 

dank. 

Het geld is bestemd voor Fame, een Afrikaanse stichting, die 

gezondheidszorg biedt aan een deel van de Noord-Tanzaniaanse 

bevolking. Motto bij Fame is: kwalitatief hoogwaardige 

gezondheidszorg voor de gehele bevolking. Dus ook voor diegenen die 

niet in staat zijn om de zorg te betalen.  



Inmiddels is Fame uitgegroeid tot een vermaard centrum waarin deze 

hoogwaardige zorg geleverd wordt. De zorg wordt geleverd door 

artsen, verpleegkundigen en overig ondersteunend personeel afkomstig 

uit eigen regio. Ze worden opgeleid binnen de Fame setting en voor 

verdieping van de opleiding vaak naar buitenlandse centra 

uitgezonden. Fame weet op deze wijze het medisch personeel aan zich 

te binden, het verloop is zeer klein (in tegenstelling tot de meeste 

gezondheidsinstellingen in Tanzania). Hierdoor wordt een grote mate 

van cohesie en continuïteit gewaarborgd hetgeen de kwaliteit van zorg 

uiteraard ten goede komt.  

De opbrengst van 2022 zal voor een groot deel besteed worden aan 

inhaalwerk van de afgelopen 2 jaren. Ik wil u bij deze alvast bedanken 

voor uw gift. Graag geef ik u volgend jaar weer een update.  

Met vriendelijke groet, Toy Broen, huisarts te Melick, stichting Friends 

of Fame.  

 

Voor de huis aan huis collecte die gehouden wordt in de week van 4 

t/m 8 april zoeken we nog collectanten. Voelt u zich aangesproken dan 

kunt u zich melden bij Walter Boekhorst tel. 06 12111307 

 

Liturgische kalender 

03-04  Vijfde zondag van de veertigdagentijd 

04-04  H. Isidorus, bisschop en kerkleraar 

05-04  H. Vincentius Ferrer, priester 

07-04  H. Johannes Baptista de la Salle, priester 

10-04  Palmzondag 

14-04  Witte Donderdag   

15-04  Goede Vrijdag – het lijden en sterven van de Heer 

16-04  Paaszaterdag 

17-04  Paaszondag – Verrijzenis van de Heer 

18-04 Tweede Paasdag 

 

Kerkdiensten 

Ziekenzalving 

De afgelopen twee jaar is het door de corona pandemie niet door kunnen 

gaan maar dit jaar kan het weer. Op woensdag 30 maart is er om 15.00 

uur in de dagkapel een eucharistieviering waarbij het sacrament van de 

zieken wordt toegediend aan ieder die daar behoefte aan heeft. 

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 9 april 18.30 uur: Gezinsviering met palmwijding en 

palmprocessie.  

Zondag 10 april: De eucharistieviering van 10.30 uur kent een plechtige 

intocht, de palmwijding en de lezing van het lijdensverhaal volgens 

Lucas. Vanwege de lengte van het lijdensverhaal is er geen overweging.  

Boeteviering en biechtgelegenheid  

Maandag 11 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. 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 16 april. 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 Er zijn dan eucharistievieringen om: 9.00 uur 



en 10.30 uur. De eucharistieviering  om 10.30 uur zal muzikaal worden 

verzorgd door Les amis du Bon Coeur. 

Paasmaandag. Ook vandaag is er een eucharistieviering zoals op zondag 

en dus 10.30 uur. 

 

Misintenties 

02-04 18:30 Bijzondere intentie 

03-04 

 

 

04-04 

10:30 

 

 

19.00 

Uit dankbaarheid; Corrie Frenken-Smeets als 

zeswekendienst; Hetty Jacobs-Wiermans als  

eerste jaardienst 

Overledenen op het kerkhof 

09-04 18:30 Uit dankbaarheid 

10-04 10:30 Dré Bergs als jaardienst 
 

BERICHTEN 

ZONDAGSE MAALTIJD GAAT WEER VAN START 

Bent u alleenstaand? 

Elke eerste zondag van de maand kunt u vanaf mei weer samen met 

andere alleenstaanden genieten van een heerlijke en gezellige maaltijd. 

In het gebouw van PSW Pappelhof wordt door vrijwilligers van de 

Hulpgroep WMO een smakelijke maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert) 

voor u bereid voor maar €9,00. Natuurlijk met een glaasje wijn of fris 

erbij en een kopje koffie na. De eerstvolgende maaltijd is op zondag 1 

mei. U kunt zich opgeven met de inschrijfformulieren die u kunt 

ophalen bij de receptie van het parochiehuis op Parklaan 3.  

Eet gezellig mee, u bent van harte welkom! 

KAPELS HOEKJE-MET-EEN-KOEKJE is weer open 

Heb u zin in een beetje gezelligheid, een lekker kopje koffie of thee met 

een koekje erbij en een luisterend oor? Elke dinsdag- en 

donderdagmorgen bent u welkom aan de ronde tafel in ons Kapels 

Hoekje-met-een-koekje in het Gezondheidscentrum aan de 

Heinsbergerweg (bij de apotheek). Tussen 10.00 en 12.00 uur staan 

koffie en thee (met een koekje!) klaar en wordt u ontvangen voor een 

gezellig praatje. Opgeven vooraf is niet nodig, u kunt gewoon 

binnenlopen en aanschuiven. Helemaal gratis!  

KOFFIE NA DE EUCHARISTIEVIERING 

Velen hebben ook de koffie na de eucharistieviering op de tweede 

zondag van de maand gemist. Ook daar willen we nu weer mee 

beginnen en wel op zondag 10 april. U bent van harte welkom in de 

processiegang na de eucharistieviering van 10.30 uur een kopje koffie te 

komen drinken. 


