
Symbolische schikkingen
Elk jaar maakt onze siergroep prachtige 
symbolische schikkingen in de 
Veertigdagentijd, passend bij de lezingen 
van de zondagen. Deze schikkingen, 
zijn samen met het Vastenlied, de rode 
draad in deze speciale periode. De 
pastoraatgroep draagt voorstellen aan, 
maar de dames van de siergroep maken 
er ware kunstwerkjes van. Komt u ze 
gerust eens van dichtbij bekijken: ze zijn, 
zeker met de betekenis erachter, zeer de 
moeite waard!.

Vieringen
Woensdag 26 februari, 19.00u:
Aswoensdagviering in de 
Avondmaalkapel, met pastor Papenburg, 
m.m.v. Jan Kievit (Keyboard). Tijdens de 
viering kunt u het askruisje ontvangen. 
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag 1 maart, 1e zondag van de 
vasten, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Verhoeven, 
m.m.v. Henk Rooijackers (organist)
Intenties: Gradus Doornerg, bijzondere 
intentie.

Dinsdag 3 maart, 09.30u: 
Woord- en communiedienst met 
aalmoezenier Van Lieverloo in de 
Avondmaalkapel.
Intenties: Bijzondere intentie.
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Na het zoet het zuur?
Velen bereiden zich al enige tijd voor op het naderend Carnavalsfeest. Niet kniezen, niet 
zeuren, even de zorgen aan de kant en vriendschappen vieren. 
We steken de draak met serieuze onderwerpen en met humor worden autoriteiten vriende-
lijk op de hak genomen. En voor we het weten is het weer voorbij. 
Op Aswoensdag, de dag dat katholieken een askruisje halen, is de periode van 40 dagen 
vasten begonnen. 40 Dagen als verwijzing naar de 40 dagen die Jezus in de woestijn door-
bracht, een mooie metafoor voor een periode van bezinning en bewustwording. 
Het vasten is overigens weer opnieuw ontdekt. Niet alleen door de aanwezigheid van Mos-
lims die vasten tijdens de ramadan, maar ook hoor je steeds meer van mensen die een peri-
ode van bewustwording en bezinning in acht nemen. Er worden tussen jongeren afspraken 
gemaakt om bewuster te leven. Mensen willen aan anderen en zichzelf bewijzen ze niet 
afhankelijk zijn van dat glaasje wijn iedere dag, het biertje in het weekend, die sigaret of 
social media.
We kennen intussen stoptober, 28 dagen niet roken en dry-January, een maand geen alco-
hol.  Het maakt vasten weer erg actueel. 
Bij het traditionele vasten in de 40-dagenperiode zit ook altijd een element van compassie; 
delen met anderen. Het zou mooi zijn als die traditie tijdens de vastenperiode ook weer te-
rugkomt. Het sluit zo mooi aan bij de oproep tot compassie met elkaar van paus Franciscus.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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Korte berichten
Op woensdag 26 februari vieren wij 
Aswoensdag. De viering van 09.00 uur vervalt 
dan. In de viering van 19.00 uur kunt u allen een 
askruisje ontvangen.
In de veertigdagentijd houden wij in de 
pastorie aan de Hoofdstraat 35 weer avonden 
voor ontmoeting en gesprek, op de volgende 
data: donderdag 27 februari, dinsdag 10 maart, 
woensdag 18 maart en donderdag 2 april, 
telkens van 19.00 uur tot 20.30 uur

Vieringen
Woensdag 26 februari Aswoensdag, 19.00u:
Eucharistieviering met volkszang en uitreiking 
askruisje
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 28 februari, 19.00u: 
Eucharistieviering. Intenties: Lies Kemps 
(verjaardag), Ans Geurts-van Enckevort, Theo en 
Anna van de Velden-Schepens.

Zaterdag 29 februari, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang. Intenties: Tiny 
van Kollenburg (verjaardag), ouders De Wert-de 
Bresser, Hendrik Walravens en dochter Jeanne 
en zoon Léon, overleden ouders Beljaars-van 
Nuenen, overleden ouders Willems-Heeren, 
Sjan van Giersbergen-van de Laar.

Zondag 1 maart, 1e zondag vd vasten, 9.30u: 
Eucharistieviering met volkszang. 
Intenties: Broers en zussen Van Tartwijk, jgt. Jan 
Versantvoort, Mies Hobbelen en dochter Berti 
(verjaardag), fam.  Walravens-van de Sande, 
Betsie Hellings, Corrie Dujardin-Maas en haar 
broer pastoor Harrie Maas. 


