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VAN D E RE DA CTIE
Het zal u niet verbazen dat dit parochieblad wordt gekleurd door de crisis rond het
Corona-virus COVID-19. We hebben geprobeerd u in dit nummer te bemoedigen en uw
geloof te sterken.
Moge de Heer ons allen bijstaan!
De foto op de voorpagina toont de monstrans tijdens de uitstelling van het Allerheiligst
Sacrament op zondag 22 maart in Vianen.
***********************************************************************

M AATREG E L VAN DE O VERH EID:
AL LE S AM ENK O M STE N
ZIJN TO T I JUNI VE RBO DE N
***********************************************************************
Gelieve de copij voor het parochieblad van juni-juli in te leveren vóór donderdag 21 mei.
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VAN H ET PASTO RA AL TE AM
Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan
ook als kinderen van het licht, en de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid,
gerechtigheid, waarheid. Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. Neemt geen deel
aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. Wat deze
lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken. Alles echter
wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. En alles wat
verhelderd wordt, is zelf ‘licht’ geworden. Zo zegt ook de hymne: “Ontwaak, slaper, sta
op uit de dood, en Christus’ licht zal over u stralen”.
(epistel 4e zondag van de Vastentijd, Ef. 5:8-14)

P

aulus spreekt tot de Efesiërs als mensen die van het duister in het licht zijn gekomen,
vanuit het heidendom tot de gemeenschap met de Heer, in zijn Kerk. Bij het duister
hoort gedrag dat te schandelijk is om over te praten, dat uiteindelijk op niets uitloopt en
onvruchtbaar is. De heimelijkheid ervan heeft met de leugen van doen. Hoe anders is het
bij het licht dat goedheid, gerechtigheid en waarheid voortbrengt. Door het doopsel in
Christus zijn de Efesiërs kinderen van het licht geworden, net zoals wij. Ons leven moet
dus de Heer welgevallig zijn, doordat het de vruchten van het licht voortbrengt.
In deze tijd kunnen we met de uitersten van beide leefstijlen geconfronteerd worden.
Enerzijds zijn er mensen die opeens gaan vechten om een laatste blikje conserven of die
uit de crisis een slaatje proberen te slaan. Anderzijds zijn er mensen die met gevaar voor
eigen leven (en dat van hun geliefden) zorg blijven geven aan besmette zieken, of die
bereid zijn anderen te helpen met boodschappen doen of contact te zoeken met
geïsoleerde ouderen, blijkens de initiatieven zoals #Nietalleen en vele andere.
Waar zullen wij bij horen wanneer onze daden aan het licht worden gebracht, als Christus
ons in zijn licht plaatst? God geve dat dan uit de vruchten die wij hebben voortgebracht,
mag blijken dat wij kinderen van het licht zijn. Maar hoogstwaarschijnlijk zullen de
meesten van ons ergens tussen beide extremen in schommelen, een mengeling zijn van
licht en donker.
Wat is het een zegen dat Christus zijn leven heeft gegeven voor zondaars om hen te
redden. Voor zondaars, dus ook voor ons. Dat betekent niet dat wij met onze armen rustig
over elkaar moeten afwachten. Integendeel, de Heer schenkt ons zijn genade. Genade die
ons in staat stelt om nieuwe mensen te kunnen worden, om te leven als die kinderen van
het licht waarover Paulus spreekt. Christus schenkt ons die genade met Pasen.
Ook al moeten we Pasen dit jaar op een andere en trieste wijze vieren dan ooit tevoren,
de dood heeft niet het laatste woord. Dat heeft God. Laten we proberen daaruit hoop te
putten! Moge ons leven ook, of misschien: juist in deze tijd de vruchten van het Licht van
Pasen voortbrengen: goedheid, gerechtigheid en waarheid.
Wij wensen u en al uw geliefden heel veel sterkte en troost toe in deze bizarre, moeilijke
tijden. Vooral als u nu iemand moet missen. Moge Christus, de lijdende Dienstknecht des
Heren die de dood heeft overwonnen, ons allen bewaren!
Pastoor De Jong en pastoor Meijer
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VAN DE BISSCHOPPEN

D

e Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met
Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen
dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de
bisschoppen in Nederland eerder hebben afgekondigd in verband met het coronavirus op
28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede
Paasdag). Inmiddels dus tot 1 juni.
De bisschoppen roepen op tot solidariteit en tot gebed in deze tijden waarin het
coronavirus heerst.
De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te
steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers
en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden. De bisschoppen roepen
nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.
In kerken waar het Allerheiligst Sacrament wordt uitgesteld voor aanbidding, wordt de
gelovigen gevraagd ook een bijdrage in de vorm van houdbare levensmiddelen af te
geven voor de Voedselbank. De houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde
voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. Op deze manier kan het
gebed des Heren (“geef ons heden ons dagelijks brood”) een nieuwe en geloofwaardige
toepassing krijgen. Door gelovigen te vragen te delen, hopen de bisschoppen de
solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen.
• Gebed van de bisschoppen
• Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood
• De kruisweg
• De rozenkrans (zie bijv. ‘Zo bid je de rozenkrans’ op www.katholiekleven.nl )
• Bid mee via Radio Maria
• Steek een kaarsje op via de website van Kerk in Nood
• Gebedskaart voor bij het Allerheiligste in de kerken: naastenliefde en aanbidding
• Zie ook: Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen coronahulp met #Nietalleen
• Volg de website van het bisdom en uw parochie voor andere mogelijkheden tot
gebed en live streaming van vieringen
Op zondag is er de eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een eucharistieviering
uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om
10.00 uur.
Kerkprovincie
Bisdom Rotterdam
Parochie

www.rkkerk.nl
www.bisdomrotterdam.nl
www.heiligedrieeenheid.eu
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PAROCHIE TIJDENS DE CRISIS

H

oe kunnen wij als katholieken ons geloof levend houden in de huidige crisistijd, nu
het sociale en het kerkelijke leven tot een minimum moeten worden beperkt om de
kwetsbaren onder ons te beschermen tegen het virus? En het misschien zelfs tot een
totale lockdown komt, waarbij het openbaar leven volledig wordt stil gelegd.
Er zijn een aantal aanbevelingen en initiatieven, naast die de bisschoppen noemen, waar
ik hier op wil wijzen.
Religieus
●

Nu er geen openbare missen meer zijn en er niet meer gecommuniceerd wordt,
zoekt de geestelijke communie!

●

Op de website van de parochie (www.heiligedrieeenheid.nl ) staan pastoor De Jong
en pastoor Meijer iedere dag stil bij de lezingen van de dag “Gods Woord blijft
open” ter bemoediging.

●

In Vianen is de dagkapel tot 1 juni gesloten,

●

In Vianen is de dagelijkse stille aanbidding van 11-12 uur afgelast krachtens
het verbod van de regering.

●

Onze kerktorens in Everdingen, Leerdam en Vianen mee met
www.klokkenvanhoop.nl Er wordt geluid op 18 maart, 25 maart en 1 april van
19.00 uur tot 19.15 uur. Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor
alle mensen die werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te
verbinden, luiden we de klokken van hoop!

Sociaal
●

Vergeet alstublieft de Voedselbank niet! Waar sommigen zijn gaan hamsteren, zijn
velen hier financieel niet eens toe in staat. U kunt uw gaven afgeven bij de
Voedselbanken. Zoek een manier om het af te geven, misschien bij de pastorie
neerzetten.

●

Vergeet niet de mensen die nu volkomen geïsoleerd raken, vooral de ouderen. Belt
elkaar op, schrijft een kaart. Laat de ander merken dat u hen niet vergeet. Kijkt wat
u voor uw medemens kunt betekenen.

Pastoor Meijer
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VAN H ET PARO CH IEB ES TUU R
Uit de vergadering van 18 februari 2020

V

ooraf aan de vergadering was er een bespreking met de beheerders van onze
begraafplaats te Everdingen. Gesproken is over diverse zaken, zoals het snoeien
van gevaarlijke takken, de eventuele uitbreiding gericht op de toekomst en de vervanging
van het oude huisje op het kerkhof.
Het kerkbestuur gaat hiermee samen met de beheerders aan de slag, zodat ons kerkhof
ook in de toekomst zijn goede en mooie functie kan blijven behouden.
Het verhuur van de woning links in de Oude school in Everdingen is gerealiseerd en wij
hopen dat de nieuwe huurder naar genoegen woont in de gerenoveerde oude school.
De vergadering van 17 maart is omwille van het Coronavirus afgelast.
Volgende bestuursvergaderingen 21 april en 19 mei ?
Stuk grond beschikbaar voor pacht

O

nlangs is de pacht opgezegd van een stuk grond dat behoort tot de parochie. Het
betreft kavel F 208 Vogelenzangseweg 2 te Everdingen, dat 2,6755 hectare groot is.
Het gaat over een geliberaliseerde pacht.
Indien u interesse heeft, dan kunt u zich richten tot de penningmeester Edwin den Boer.

MISIN TE NTIE S

D

e afgelopen weken zijn er geen openbare Eucharistievieringen geweest. Daarom
heb ik elke dag alleen de Mis gelezen. Ik heb deze opgedragen voor u en al uw
zorgen, maar ook voor alle mensen die zoals wij beproefd worden wereldwijd of die
afgescheiden van hun geliefden moeten leven of zelfs sterven.
Op de zondagen heb ik de intenties genomen die u hebt opgegeven in het Parochieblad.
Dit zal ik blijven doen, ook nu onze afzondering omwille van het Coronavirus zeker nog
zal tot 1 juni duren.
Pastoor Meijer
M o g e h e t o p d r a g e n v a n d i t o f f e r,
v r a g e n w i j , H e e r, o n s t e h u l p k o m e n ;
moge het ons krachtdadig van alle dwaling bevrijden,
e n o n t r u k k e n a a n d e a a n v a l v a n a l l e v e rd e r f .
D o o r C h r i s t u s , o n z e H e e r.
(secreta-gebed van de Mis tot afwering van sterfte, oude Missaal)
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VIERINGEN
GOEDE WEEK EN PASEN
ALLE VIERINGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD.
OPENBARE VIERINGEN ZIJN OPGESCHORT TOT EN MET PASEN.
Palmzondag - A – Mt. 21:1-11; Jes. 50:4-7; Ps. 22; Fil. 2:6-11; Mt. 26:14-27:66
Zo. 5 april Jezus is aan de mensen gelijk geworden.
Norina Borghouts-Schuurmans, Johan Meurs en Mike Lonnée, Peter Verheijde,
Leny Quick-Barten, An de Beer-Schoenmaker, Jo van Sterkenburg en Truus van
Sterkenburg-van den Tempel, Tim van Elteren, Kees Matton, Ria SchoutenBrugman, Jan Bloks en zijn gezin

Witte Donderdag - Ex. 12:1-8+11-14; Ps. 116; 1 Kor. 11:23-26; Joh. 13:1-15
9 april

Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen wat Ik u gedaan hebt.

Goede Vrijdag van het Lijden en Sterven van de Heer - Jes.52:13-53:12; Ps. 31; Heb.
4:14-16+5:7-9; Joh. 18:1-19:42
10 april

Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

Heilige Paasnacht van zaterdag op zondag - Paaswake
11/12
april

Weest niet bevreesd!
Jan Jacobs, Jan Dirksen, Riek Jonkers-Baars, Kees Matton, pastoor Chiel
Schiebroek

Paaszondag - A – Hand. 10:34a+37-43; Ps. 118; Kol. 3:1-4; Joh. 20:1-9
12 april

Christus is uw leven...gij zult met Hem verrijzen in heerlijkheid.
An de Beer-Schoenmakers, Lourens Krouwel, Gerard van der Linden, Jan Burgers,
Steven van der Linden en kleinzoon Lucas, Frans Spekman, Jan van der Gun,
Nolda van der Gun-van der Linden en overleden familie, Cobien van der kerkhofKaandorp, Johan Miltenburg, overleden familie Burgers-de Kok, Wim Peek, Thea
Peek-Brouwer en zoon Gert-Jan, Corry Peek en overleden familie, overleden
familie Van der Gun-van Bentum, Gert van Putten, Jacqueline van Kippersluis-de
Wit, Leny van der Linden (jaargetijde), Tim; van Elteren, Martin Appelman,
Anneke Wammes en overleden ouders Wammes- van Straaten, Jan van Rossum en
overleden zoon en overleden broer, Ria Schouten-Brugman, Bernard Delpeut en
Lenie Delpeut-Oosterom, Johan Matton, Henk Goes, Jan Bloks en zijn gezin
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2e Paasdag - maandag onder het Paasoctaaf – Hand. 2:14,22-32; Ps. 16; Mt. 28:8-15
13 april

En zie, Jezus kwam hen tegemoet

2e zondag van Pasen - A – Hand. 2:42-47; Ps. 118; 1 Petr. 1:3-9; Joh. 20:19-31
Zo. 19
april

In Gods kracht geborgen door het geloof.
Johan Meurs, Mike Lonnée, Nel Ambergen-van der Geer, Ger Versteegh-Heijmen,
An de Beer-Schoenmakers, Gerard Jansen en overleden familie, Hermanus Florie
en Wilhelmina van Stijn, Martin Appelman, Jan Klever en overledenen familie
Kraaijkamp, Dick Schipperijn,

3e zondag van Pasen - A – Hand. 2:14+22-32; Ps. 16; 1 Petr. 1:17-21; Lc. 24:13-35
Zo. 26
april

Herkend aan het breken van het brood.
Arnold Versteegh, Jan Jacobs, Maria van Balveren, Constance Schols-Donjacour,
Annie van der Velden, An de Beer, Thea van der Linden-Burgers, Ans de Ruijtervan Dijk, Tim van Elteren, Truus Peek-Spithoven, Ria Schouten Brugman, Plony
Tielen,

4e zondag van Pasen – - A - Hand. 2:14a+36-41; Ps. 23; 1 Petr. 2:20b-25; Joh. 10:1-10
Voedselbank
Zo. 3 mei Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.
Norina Borghouts-Schuurmans, Johan Meurs, Mike Lonnée, An de BeerSchoenmakers, Thea van der Linden-Burgers
5e zondag van Pasen - A - Hand. 6:1-7; Ps. 33; 1 Petr. 2:4-9; Joh. 14:1-12
Zo. 10
mei

Ik ben de weg de waarheid en het leven.
Jan Jacobs, Jan Dirksen, Voor alle moeders en overleden moeders, An de BeerSchoenmakers, Steven van der Linden en kleinzoon Lucas, Ans Remie -van de
Bunt (jaargetijde), Tim van Elteren, Ria Schouten-Brugman, Plony Tielen, Henk
Goes

6e zondag van Pasen - A - Hand. 8:5-8+14-17; Ps. 66; 1 Petr. 3:15-18; Joh. 14:15-21
Zo. 17 mei Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug.
Bert Heijster, Johan Meurs, Mike Lonnée, Nel Ambergen-van der Geer, Ger
Versteegh-Heijmen, Lourens Krouwel, Kees Matton, Egbert en Bep van der Steen,
Bernard Delpeut en Lenie Delpeut-van Oosterom, Jan Klever en overledenen
familie Kraaijkamp, Dick Schipperijn
8

Hemelvaart van de Heer - A - Hand. 1:1-11; Ps. 47; Ef. 1:17-23; Mt. 28:16-20
Do. 21

Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.

mei

Jan van Rossum en overleden zoon
7e zondag van Pasen - A - Hand. 1:12-14; Ps. 27; 1 Petr. 4:13-16; Joh. 17:1-11a
Zo. 24 mei Niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt.
Herman Jans, Jan Jacobs, Arnold Versteegh, Gerard van der Linden, Jo van
Sterkenburg en Truus van Sterkenburg-van den Tempel, Ans de Ruijter-van Dijk,
Tim van Elteren, Ria Schouten-Brugman, Plony Tielen, Jan Bloks en zijn gezin
Pinksteren - A - Hand. 1:12-14; Ps. 27; 1 Petr. 4:13-16; Joh. 17:1-11a
Zo. 31 mei Ontvangt de Heilige Geest.
Gerard van der Linden, Wim Peek, Thea Peek-Brouwer en zoon Gert-Jan, Corry
Peek en overleden familie, Cobien van der Kerkhof-Kaandorp, Jacqueline van
Kippersluis-de Wit, Hermanus Florie en Wilhelmina van Stijn, Tim van Elteren,
Riek Jonkers-Baars
2e Pinksterdag
Ma. 1 juni Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u
te blijven.

FAM ILIE BE RICH TE N
Door het heilig Doopsel is als kind van God aangenomen:
08-03

Illiana van der Stad, uit Hoef en Haag, te Vianen

Aan Gods barmhartigheid vertrouwden wij toe:
31-01
29-02
10-03

Bora van Vliet-Keizer, 97 jaar oud, uit Vianen
Plony Tielen-van Amstel, 86 jaar oud, uit Vianen
Anna de Beer-Schoenmakers, 91 jaar oud, uit De Bilt
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UIT DE PARO CH IE
Afscheid van Frits Claassen van Herenkoor Vianen

T

ijdens onze jaarvergadering op 30 januari hebben wij afscheid genomen van ons lid
Frits Claassen. Om gezondheidsredenen is het hem niet meer mogelijk in
groepsverband te komen zingen.
Wij moeten ons hierbij neerleggen, maar met pijn in ons hart nemen wij afscheid van een
gedreven en trouw lid. 38 Jaar was hij lid van ons herenkoor en daarvoor was hij ook
verscheidene jaren lid van een herenkoor in Roermond, zijn geboortestad.
Uit handen van Pastoor Meijer ontving hij de gouden speld en oorkonde van de St.
Gregorius Vereniging voor zijn vele jaren van trouwe opkomst ten dienste van de
eredienst in onze kerk.
Wij wensen hem alle goeds toe.
Namens het Herenkoor St. Cecilia, dirigent Ben Heinink
Leerdam: Kerk ‘Maria Onbevlekt Ontvangen’ 90 jaar!

O

p Sacramentsdag, zondag 14 juni aanstaande, zal tijdens een feestelijke
eucharistieviering in onze kerk te Leerdam gevierd worden dat het kerkgebouw 90
jaar geleden werd ingewijd. Een verjaardag om bij stil te staan.
Intussen is een comité gevormd, dat de feestelijkheden van die dag gaat coördineren.
Tijdens de viering zullen Cantorij St. Caecilia en Non Solus gezamenlijk de vaste
gezangen en liederen zingen. Bij deze bijzondere gelegenheid wordt gezongen de Missa
Brevis van Jacob de Haan met begeleiding op het orgel door Jaap den Besten.
Hiermee is nog niet alles gezegd. Na de viering is er koffie met iets lekkers, waarna wij
met elkaar ook het glas zullen heffen op de toekomst van onze kerk.
Heeft u vragen of ideeën, dan kunt u contact opnemen met Christel Steyvers.
Uiteraard hopen wij van harte dat wij met vele parochianen deze gedenkwaardige
verjaardag mogen vieren!
Namens het comité,
Anneke Mulder

HELAAS ZIJN AFGELAST
✗

Oecumenische avonden rond het Credo in Vianen

✗

Maria-vespers 5 april te Everdingen
Muzikale voorbereiding op de Goede Week.
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✗

Lezingen van de zondag in Vianen
Voorbereiding op de zondag die volgt op de 1e dinsdag van de maand.

✗

Jongerenpaaswake in Vianen
Vanwege het coronavirus wordt de jongerenpaaswake 2020 helaas geannuleerd.
Volgend jaar gaan we het weer organiseren! Zet het vast in je agenda: 2 april 2021.
Wij zien jullie graag volgend jaar Pasen.
Met vriendelijke groet, Karin Uppelschoten

✗ Rommelmarkt in Everdingen
Helaas kan de 46e rommelmarkt op Hemelvaartsdag door het verbod van de
regering helaas niet doorgaan.
✗ Dauwtrappen in Vianen op Hemelvaartsdag

CH RIS TUS O P DE K O UDE STE EN

D

it beeld toont Christus. Hoe Hij na de geseling wacht
op het moment dat Hij het kruis op zijn schouders
moet nemen om te sterven: Christus op de koude steen.
Deze devotie is in de late middeleeuwen vanuit de
Nederlanden verspreid. Men ging als het ware naast de
Heer zitten wachten.
Mensen wilden Jezus ook op dat moment nabij zijn en
wisten Hem in hun eigen nood nabij. De nood te weten dat
er vreselijke dingen kunnen of zullen gebeuren. Dat een
dreiging ook realiteit kan worden, onafwendbaar.
Zoals in deze tijd waar het steeds duidelijker werd dat het
niet de vraag was of COVID-19 zou komen, maar
wanneer… Als een zwaard van Damocles hangend boven
onze hoofden.
Maar na dit zitten op de koude steen, na het lijden en
sterven komt Pasen. Christus heeft alles overwonnen. Zo
vonden onze voorouders troost in Christus op de koude
steen. Moge Hij ook ons troosten.
Christus is in alles aan ons gelijk geworden om ons te redden!
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G EES TE LIJK E CO M M UNIE

I

ndividuele gelovigen of gemeenschappen die door vervolging of het
gebrek aan priesters geen toegang hebben tot de heilige Eucharistie voor
een kortere of langere tijdsduur, hoeven niet de genade van de Verlosser te
ontberen.
Als zij van binnenuit worden bewogen door het verlangen naar het sacrament
en in gebed verenigd zijn met de hele Kerk, en de Heer aanroepen en hun
hart tot Hem verheffen, dan leven zij dankzij de Heilige Geest in communio
met de hele Kerk, het levende lichaam van Christus, en met de Heer zelf.
Door hun verlangen naar het sacrament in eenheid met de Kerk, ongeacht of
zij er lichamelijk ver van verwijderd zijn, zijn zij innig en werkelijk
verenigd met de Kerk en zullen zij de vruchten van het sacrament ontvangen.
(Kard. Ratzinger, paus Benedictus XVI, in Sacerdotium ministeriale, 1983)
O mijn Jezus,
omdat ik U nu niet in het Sacrament kan ontvangen,
kom dan tenminste geestelijk in mijn hart.

O M TH UIS TE BIDD EN
Gebed van de Nederlandse bisschoppen
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen
de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
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Gebed voor de Geestelijke Communie
Mijn Jezus,
ik geloof dat U
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet communie daadwerkelijk kan ontvangen…
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
daarom bid ik U:
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader.
Draag mij in uw Geest
en laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Amen.
Ofwel:
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

#NIETAL LE EN
Wat is #Nietalleen?
Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en
(christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen onze
hulp nodig hebben.
Met #Nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan
elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende
organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen
we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.
Voor hulp (vraag en aanbod) zie : www.nietalleen.nl of 0800-1322
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VO O R D E K INDE RE N

D

it jaar wordt Palmzondag niet in de Kerk gevierd met alle parochianen samen. Jullie
begrijpen wel hoe dat komt. Dat is natuurlijk erg jammer, omdat het leuk is om
palmpaasstokken te maken. Maar het is ook heel jammer voor de mensen aan wie jullie
ze altijd geven. Want heel veel oude of zieke mensen mogen nu geen bezoek meer
krijgen. Volgend jaar zullen we weer stokken maken, maar wat doen we nu?
Wat kunnen jullie doen?



Met papa of mama thuis een kaarsje opsteken en bidden tot Onze Lieve Heer en
zijn Moeder Maria dat alle mensen in nood toch goede hulp krijgen.
Er zijn geen palmpaasstokken. In plaats daarvan kunnen jullie een mooie tekening
maken en aan iemand sturen. Ik weet zeker dat als mensen iets van jullie horen, ze
heel blij zullen worden!
Als voorbeeld vind je hier een kleurplaat die je daarvoor kunt gebruiken.
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PAASGEDICHT
Jozefien:

Pasen is een heel mooi feest,
omdat Jezus dan weer leeft.
Hij is naar de aarde gegaan,
ging dood en is weer opgestaan!

Ben:

Pasen is het mooiste feest
omdat Jezus dan weer leeft.

Jozefien:

Hij is de Redder,
met Hem kunnen we verder.
Iedereen is vrij.
Wees daarom dus blij.

Ben:

Jij bent dan ook vrij.
Wees dan ook heel erg blij.

Jozefien:

Hij is het Licht,
de deur naar de hemel is niet meer dicht.

(Ben en Jozefien, dank jullie wel voor het gedicht!)
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