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In deze veertigdagentijd… 
 
Ken je dat gevoel ook? 
Je vraagt je ineens af: wat ben ik eigenlijk aan het doen? 
Waar loopt het allemaal op uit, dat leven van jou en mij? 
Wij zijn onderweg, maar waarheen? En naar wie? 
Wij zijn op zoek, maar waarnaar? En naar wie? 
 
Dat zijn erg goede momenten. 
Je wilt niet klakkeloos doorleven. 
Je wilt weten waar je aan toe bent. 
Het gekke is dat je dan helemaal alleen staat. 
 
Ja zoeken doen we allemaal. 
Maar toch moet je zelf kiezen. 
Niemand kan dat voor je doen. 
Je maakt uiteindelijk zelf de dienst uit. 
Je bent mens! 
 
Er zijn veel wegen. Veel omwegen. 
Veel overwegingen. 
Denk er aan: maak er iets goeds van. 
 
(vrij naar tekst van Kees Harte) 
 
  



 
Kinder(neven)diensten 
In deze veertigdagentijd zijn er weer verschillende vieringen waarin er extra 
aandacht is voor de kinderen. Te beginnen op 19 en 26 maart. Dan is er tij-
dens de zondagsviering van 10.30 uur een kindernevendienst. Op 19 maart 
gaan we in op wat speciaal is aan de veertigdagentijd en op 26 maart staat 
de vastenactie centraal, met bijzondere knutsels. 
Op zaterdag 1 april is de presentatieviering van de communicanten. Zij mo-
gen zich voorstellen aan de parochie. Op zondag 9 april is Palmzondag en 
lopen we met de kinderen en hun palmstokken door de tuin. Op zaterdag 15 
april is de Paaswake, waarover in het volgend parochieblad meer.  
Ria, Ellen, Nan  
 
Hongerdoek  

In de Vasten hangt er in de kerk een hongerdoek met als thema Ik ben omdat 
wij zijn, naar een Afrikaans spreekwoord. De hongerdoek nodigt uit tot een 
dialoog over hoe we samen de toekomst van onze wereld gestalte kunnen 
geven. Daarvoor zijn ontmoetingen op ooghoogte nodig. We zien twee men-
sen in profiel, of en hoe zij elkaar over een grens heen durven en willen 
ontmoeten. Wat er dan kan gebeuren..? In de vieringen in de vastentijd staat 
dit kleed centraal. 
Eline Claassens 
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Solidariteitsmaaltijd 
Enkele jongeren uit de parochie hebben de draad weer opgepakt en willen 
komend jaar een vijftal activiteiten ontplooien. Belangrijk is steeds de diaco-
nale insteek, d.w.z. dat ze telkens iets willen organiseren voor anderen en 
niet voor zichzelf. De eerste activiteit is dan ook voor de Vastenactie.  
Op maandag 20 maart is er een sobere solidariteitsmaaltijd, verzorgd en ge-
kookt door een aantal jongeren, geholpen door onze vormelingen.  
De maaltijd start om 18.30 uur in de koffiekamer van de Andreaskerk. De 
kosten voor deze maaltijd zijn € 10,= of meer als u de Vastenactie meer wilt 
steunen. Als u zelf niet kunt komen, kunt u ook dit bedrag doneren om zo een 
ander, die minder bedeeld is, mee te laten eten.  
Wilt u zich a.u.b. wel opgeven voor deze maaltijd, vóór vrijdag 17 maart. 
Namens Linda, Iris, Samanta, Marco: Nan Paffen  
 
Palmzondag 
Zondag 9 april is er om 10.30 uur een 
familieviering waarin de palmtakjes ge-
zegend zullen worden en ook de 
palmpaasstokken van de kinderen. Na 
de zegening zullen we een rondje door 
de tuin lopen met de kinderen en hun 
palmpaasstokken voorop. De commu-
nicanten zijn heel bijzonder 
uitgenodigd, maar natuurlijk hopen we 
dat er veel kinderen thuis een palm-
paasstok willen maken. Wie niet 
precies weet hoe dat moet, kan een 
mailtje sturen naar de parochie, dan 
krijgt hij/zij een briefje met uitleg erover. 
Of kom gezellig op de pastorie met ons knutselen. Dat kan op woensdag 22 
maart van 14.30 tot 16.00 uur. Laat wel van tevoren even weten of je komt, 
zodat we voor iedereen een stok hebben. Breng zelf spullen mee om de stok 
te versieren.  
Na de viering kunnen de kinderen hun palmpaasstok aan iemand geven, die 
dat heel goed gebruiken kan, omdat die ziek is of eenzaam of verdrietig; of 
gewoon omdat je heel veel van iemand houdt.  
Veel plezier met het maken van een palmpaasstok en hopelijk tot ziens op 9 
april of ook op 22 maart.  
Nan Paffen 
  



Pelgrimstocht Vastenactie 
Door de landelijke Vastenactie wordt er jaarlijks een driedaagse pelgrimstocht 
georganiseerd, met als doel het landelijke vastenactieproject bekend te ma-
ken en hiervoor geld in te zamelen. Dit jaar is de tocht van 6 t/m 8 april. 
Startplaats van deze drie dagen is Rolduc. Donderdag 6 april wordt er ge-
wandeld vanuit Rolduc naar Aken; vrijdag 7 april vanuit Rolduc naar Wittem 
en zaterdag 8 april is er een ‘rondje Rolduc'. Op de tocht naar Wittem is er 
een koffiepauze in de Andreaskerk (rond 10.30 uur). Wie wil aansluiten en 
vanuit de Andreaskerk mee wil lopen naar Wittem is van harte uitgenodigd. 
Voor meer informatie, zie: www.vastenactie.nl. 
 
Kruisjestocht op vrijdag 14 april: Goede Vrijdag 
Deze manier om Jezus’ lijden en dood te gedenken is oorspronkelijk opgezet 
om de kinderen een andere manier van gedenken aan te bieden. Daarom zijn 
bij deze tocht speciaal alle kinderen en jongeren uitgenodigd, en met name 
ook de communicanten. Dat hoeft echter de volwassenen er niet van te 
weerhouden om (weer) mee te lopen. Start is om 15.00 uur in de Andreas-
kerk. Onderweg zetten we onze kruisjes neer op plekken in onze wijk waar 
ook mensen leven die met verdriet, eenzaamheid, ziekte of handicap te ma-
ken krijgen. We staan daar even stil, ontmoeten mensen die kort iets 
vertellen, we lezen een klein verhaaltje of tekst en zingen samen een lied. 
Rond 16.15/16.30 uur zijn we weer terug bij de Andreaskerk.  
 
Paaskaars  
Het bijzondere van een paaskaars is dat de kaars symbool is voor het Licht 
dat Jezus is komen brengen in de wereld. Daarom wordt Hij ook het Licht ge-
noemd. In onze paaskaars willen we dit verbinden met wat wij kunnen doen 
om – in de voetstappen van Jezus – ook wat meer Licht te brengen in onze 
wereld, om onze wereld een beetje mooier te maken. Zo staat het in ons jaar-
thema: “Maak mij mooi” (en niet in de zin van knap of uiterlijk schoon, maar 
‘een gaaf mens’, mooi van binnen). De jongeren zullen weer hun best doen 
om dit op een sprekende manier op de kaars te krijgen. Als er nog jongeren 
zijn die ook graag mee willen schilderen, laat het ons weten. 
Ria en Nan 
 
Paaspelgrimage 
Gedurende 14 jaar is er in de nacht van Paaszaterdag naar Paaszondag een 
paaspelgrimage gehouden, een tocht door het donker (letterlijk en figuurlijk) 
naar het licht van de Paasmorgen. Aangezien het aantal deelnemers het af-
gelopen jaar erg minimaal was, is besloten dit jaar geen paaspelgrimage te 
houden. Het was een mooie traditie, maar wellicht kunnen er ook weer nieu-
we tradities ontstaan of groeien. Wie toch graag op een bijzondere manier de 
Paasmorgen in wil gaan, kan zich melden bij mij (najopaffen@home.nl). Dan 
kunnen we samen kijken welke alternatieven er voor dit jaar mogelijk zijn.  
Nan 
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Rob Pauls stelt zich voor 
De Andreas. Een parochie die ik van horen zeggen en van de website al lan-
ger kende. Ik denk dat ik pas bij het soort parochie dat de Andreas probeert 
te zijn.  

Als jongetje was ik een fervente misdienaar. 
Dat was in de jaren zestig en zeventig. Als de 
klokken luidden voor de avondmis, liep ik van 
het voetballen op straat spoorslags naar de 
kerk. Na de mis stormde ik naar buiten en voet-
voetbalde weer met mijn vriendjes mee alsof ik 
niet was weggeweest, een doelpunt of vijftien 
verder, dat wel. Ik bewaar goede herinneringen 
aan de kerk van die tijd (wat niet iedereen kan 
zeggen zoals we ondertussen weten). 

Toen ik klaar was met school, trok ik naar Am-
sterdam omdat ik dom genoeg was te denken 
dat je daar wezen moest. Een stadsmens ben 
ik nooit geworden. Maar ik heb me er wel ont-
wikkeld, tot iemand die zich bewust is 

geworden van de waarde van het geloof in een complexe wereld. Van liever-
lee ben ik in Amsterdam het onderwijs in gerold, en daar heb ik zo’n twintig 
jaar gewerkt.  

In Heerlen had ik ooit een blauwe maandag op de HTP gezeten. Nieuwsgie-
rig volgde ik wat daar, en in de rest van Nederland, allemaal aan kerk 
gebeurde. Vijf jaar geleden begon het te kriebelen en heb ik de theologiestu-
die weer opgepakt. In Leuven. Veel van praktisch nut leer je niet op zo’n 
opleiding. Werkervaring in een parochie heb ik niet. Ik moet nog veel leren en 
ontdekken. De eerste stapjes zijn gezet.  

Mocht u het misdienaartje van vroeger of uw toekomstige pastorale werker 
willen ontmoeten, dan bel gerust: 043 - 306 17 06, of mail:  
andreas.r.pauls@gmail.com. Ik zie er naar uit om kennis te maken met men-
sen uit de wijk en de parochie! Met u! 

Rob Pauls 
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Soep met inhoud! 
Op donderdag 16 maart van 12.00 tot 14.00 uur is er weer een 'soep met 
inhoud'. De laatste keer hebben wij een fijn gesprek gehad met een echtpaar 
uit de wijk.  

16 maart is daags na de verkiezingen, en het is vastentijd. 
Genoeg gespreksstof dus. U bent van harte uitgenodigd. 
Er wordt u een heerlijke kop goed gevulde soep met brood 
aangeboden voor € 0,50.  

Laat even weten of u komt. Dit kan tot 15 maart via email: 
parochiesintandreas@home.nl of telefoonnummer: 045 - 
541 33 81 of 045 - 532 50 92. 

Tot ziens in de Andreasparochie.  

Op de donderdagen van de 'soep met inhoud' is er geen inloop tussen 14.30 
uur en 16.00 uur. 

Wandeling 18 maart 
Tijdens de veiling voor de actie Kerkbalans in januari werd – naast heel veel 
voorwerpen – een wandeling aangeboden. Maar liefst zestien mensen heb-
ben zich daarvoor aangemeld. Inmiddels is er ook een datum geprikt: 
zaterdag 18 maart. We vertrekken dan om 14.00 uur bij de Andreaskerk voor 
een wandeling van ongeveer 5 km. Onderweg maken we een koffiestop. Was 
u niet bij de veiling en wilt u wel meewandelen? U kunt nog mee. Meld u zich 
dan aan bij Karin van Doormaal. Deelname kost € 5,=. Dit bedrag komt ge-
heel ten goede aan de parochie.  

Presentatieviering communicanten 
Op zaterdag 1 april zullen onze 11 communicanten laten horen en zien wie 
zij zijn. We hangen hun foto’s op en ze mogen zichzelf ook voorstellen. Het 
thema van deze viering is: ook jij hoort erbij, en dat wordt zichtbaar in mooie 
puzzelstukken. Dit thema loopt al vooruit op de communieviering waarin het 
verloren schaap centraal staat. Daarover en over wie de communicanten zijn, 
leest u later meer.  
 
Welkom aan de mensen van Samen Onderweg 
De stichting Samen Onderweg is per 31 december gestopt. De Bernardinus-
kapel, waar de mensen van Samen Onderweg kerkten, is gesloten. Voor veel 
mensen heeft deze kapel jarenlang een bijzondere plaats gehad. Wij begrij-
pen dat zij, nu zij deze thuisbasis moeten missen, een nieuwe plek zoeken en 
zich in verschillende parochiegemeenschappen en kerken oriënteren. Wij 
wensen hen daarbij veel succes en hopen dat zij aansluiting vinden bij een 
geloofsgemeenschap waar zij zich thuis kunnen voelen. Een aantal mensen 
hebben wij inmiddels in onze kerk mogen begroeten. De mensen van de An-
dreasparochie heten hen van harte welkom. 
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Presentiepastoraat: aandachtige zorg door er te zijn 
Aloys de Haan, geestelijk verzorger bij de Cicero zorggroep, geeft een inkijk 
in de geestelijke verzorging in een verpleeghuis en neemt ons mee in zijn 
werk. Hij vertelt over aandacht voor de bewoners in een verpleeghuis en de 
bijzondere aandacht voor de levens-, zingevings- en religieuze vragen van 
deze mensen op dit, vaak heel moeilijke, traject van hun levensweg.  
Kenmerk van presentiepastoraat is het durven, willen en kunnen aangaan 
van relaties.  
Op donderdag 16 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de Andreaskerk. Kosten: 
€ 10,= (incl. koffie/thee). Aanmelden voor 10 maart bij De drie ringen: 045 - 
400 91 70 of secretariaat@dedrieringen.org. 
 
 
Lezing over Luther 
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat 
Maarten Luther zijn stellingen over de 
misstanden in de kerk opstelde. Een 
goede gelegenheid om meer over 
hem te weten te komen. Wie was hij? 
En hoe kwam het dat hij tegen wil en 
dank de grondlegger is geworden van 
de reformatie? Hoe zag zijn wereld er 
uit? Hierover wil ds. Ko van de Lage-
maat met ons van gedachten wisselen 
op donderdag 23 maart om 20.00 
uur in de Andreaskerk. Tijdens de vei-
ling voor de actie Kerkbalans heeft 
aantal mensen zich hiervoor al aan-
gemeld. Er kunnen nog mensen bij. 
Het is wel fijn als u zich tevoren aan-
meldt (bij de gastvrouwen of bij Karin 
van Doormaal). De entreekosten van € 10,= komen geheel ten goede aan de 
Andreasparochie.  
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Stichting Taiama-Andreas 
Onze bezoekers aan het vastenactieproject Strengthening Children and 
Youth in Kabala, Sierra Leone, dat wij samen met Defence for Children uit-
voeren, zijn maandag 27 februari weer thuisgekomen. Ondertussen hebben 
we op de website (www.taiama-andreas.org) over hun ervaringen kunnen le-
zen. Zoek dat gerust eens op. 

Jongeren van onze groep pleiten voor het belang van onderwijs in een afgelegen dorp 
bij de grens met Guinee. Minder dan 25% van de kinderen volgt hier onderwijs. 

Bij de opening van de Vastenactie op zondag 26 maart, horen wij tijdens en 
na de viering hun verhalen. Nu al zeker is dat we door dit contact veel zaken 
goed kunnen plaatsen. De mensen en de kinderen in Kabala hebben kennis 
kunnen maken met onze mensen, en omgekeerd. Dit is toch een belangrijk 
en ook diaconaal doel van onze parochie: mensen hier maar ook daar op 
voet van gelijkheid met elkaar laten kennismaken en zo elkaar beter te laten 
begrijpen en te laten delen. Dat blijft een belangrijke uitdaging! 

Wij hopen u allen tijdens en na de viering op 26 maart te kunnen ontmoeten 
en hopen dat u de Vastenactie weer ruim steunt. Er is muziek, lekkers bij de 
koffie, soep en meer. U komt toch ook? 

Gard Verstegen, penningmeester stichting Taiama-Andreas 

 
  



In gesprek met Piet Trepels 
Aan de wand in de woonkamer hangen spreuken, en de boekenkast staat vol 
literatuur, over 'geluk'. Piet is daar blijkbaar veel mee bezig. Ik pik er één 
spreuk uit: 'Geluk is het enige wat zich vermenigvuldigt als je het deelt.' Wij 
zitten aan tafel met koffie en een appelflap. Hij vertelt, ik luister: 

"Ik ben geboren in 1935 in Maas-
bree, een nakomertje uit een gezin 
van zeven, vijf jongens en twee 
meisjes. Ik heb nog een broer in le-
ven; hij is zes jaar ouder. Ik ben een 
gelukkig mens; ik denk dat ik dat 
meegekregen heb van mijn vader; 
hij had een bakkerij en stond altijd 
klaar voor anderen, vooral in de bar-
re oorlogsjaren. Pas als je het zelf 

bent, ben je in staat om een ander gelukkig te maken. Ik lees er veel over. 
Het is belangrijk in mijn ogen dat je de ruimte krijgt om uit te groeien tot wie je 
bent en niet op de tenen hoeft te lopen om te beantwoorden aan een beeld 
dat je opgedrongen krijgt. Belangrijk is ook dat je altijd uitgaat van het goede 
in anderen, altijd vertrouwen schenkt. Geluk heeft niet te maken met materi-
eel bezit, genoeg is genoeg. Het heeft eerder te maken met immateriële 
dingen, zoals met goede contacten, niet oppervlakkig maar diepgaand. Je 
wordt niet ongelukkig door wat je overkomt, door tegenslagen, door ziekte of 
verlies van mensen die je dierbaar zijn; wat telt is: hoe je ermee omgaat. Ik 
heb dat vooral ervaren in de laatste tien jaren; mijn vrouw Fiet woonde van-
wege dementie in Bergweide; die tijd heeft mijn leven verrijkt. Ze is kort 
geleden gestorven; ik ging bijna dagelijks naar haar toe; ik koester haar taal 
zonder woorden: haar oogopslag en glimlach. Als zij nu zou kunnen spreken, 
wat zou zij me dan te vertellen hebben over die tijd?                 

Je vraagt mij hoe ik ooit betrokken ben geraakt bij de parochie Andreas. Bij 
de oprichting van de parochie, veertig jaren geleden, werd ik gevraagd door 
pastoor Widdershoven voor de financiën; ik ben tien jaar penningmeester 
geweest in het bestuur, en ben vandaag nog administrateur, coördinator van 
de kosters/collectanten en voorraadbeheerder. Ik heb van dichtbij de kerk 
zien veranderen: In het begin speelde het kerkgebeuren zich vooral af binnen 
de muren, vandaag richt het zich naar buiten, op de samenleving: vluchtelin-
gen, verslaafden, Afrika, armen hier, enz. Ik voel mij bevoorrecht daarin mee 
te mogen doen; je krijgt er veel voor terug. Zo is mijn denken over de taak 
van de kerk in de wereld over de jaren gegroeid. Als het in gesprekken over 
de toestand in de wereld gaat, beluister ik vaak fatalisme en cynisme: 'Wat 
kunnen wij eraan doen? Het wordt toch nooit wat! etc.' Nu heb ik een ant-
woord paraat: wij mogen niet bij de pakken neerzitten, we hebben een 
opdracht: samen op de plek waar wij staan te werken aan een mooiere we-
reld, aan de hemel op aarde. De hemel is hier: samen op weg, samen in 
beweging naar die mooiere wereld hier, samen in verzet tegen alle rottigheid 
nu. De hemel later zal wel goed zitten; dat laten we aan de lieve God over. 
Teresia van Avila zei het zo: 'De hele weg naar de hemel is de hemel.'  



Als je mij vraagt of er mensen zijn die me geïnspireerd hebben of inspireren 
in mijn leven, dan denk ik spontaan aan paus Franciscus vanwege zijn liefde 
en openstaan voor de minst bedeelden, en aan mijn vrouw Fiet en aan onze 
vriend Frans Reinders vanwege hun pure reageren op 'gezien worden'. Als je 
mij de gelegenheid biedt om met drie mensen uit te gaan eten, dan zou ik dat 
graag doen met Wil, de jongste zus van Fiet uit Meppel, met een van mijn 
kinderen en een van de kleinkinderen; van elke generatie een om samen nog 
eens te praten over wat we voor elkaar betekend hebben of nog betekenen."                 

Op dit punt aangekomen vonden wij de tijd gekomen om het gesprek af te 
ronden. Piet geeft het stokje door aan de koster Tiny Legius; zijn verhaal zal 
verschijnen in het volgende parochieblad.            

Geert Bles 

 
 

  



AGENDA 

Iedere maandag 
13.00-15.00 uur: inloop vluchtelingen en 
wijkbewoners 

Iedere woensdag 
13.30-16.00 uur: ATD Vierde Wereld 

Iedere donderdag 
14.30-16.00 uur: inloopmiddag 
(m.u.v. 16 maart en 13 april) 

Woensdag 15 maart 
14.15 uur: communicanten De Pyler 

Donderdag 16 maart 
19.30 uur: presentiepastoraat 
20.00 uur: parochiebestuur 

Vrijdag 17 maart 
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel 
15.30 uur: bijeenkomst communicanten 
16.00 uur: bijeenkomst vormelingen 

Maandag 20 maart 
10.00 uur: leesgroep Een nieuw ge-
sprek met God 
18.30 uur: solidariteitsmaaltijd  

Woensdag 22 maart 
14.30 uur: palmpaasstokken maken 

Donderdag 23 maart  
20.00 uur: Lezing over Luther 

Vrijdag 24 maart 
15.30 uur: communicanten 
15.30 uur: nacommunicanten ComKids 

Woensdag 29 maart 
20.00 uur: versieren kerk voor presenta-
tieviering 

Vrijdag 31 maart 
15.30 uur: communicanten 

Maandag 3 april 

10.00 uur: leesgroep Een nieuw ge-
sprek met God 

Donderdag 6 april 
20.00 uur: parochiebestuur 

Vrijdag 7 april 
15.30 uur: communicanten 

Woensdag 12 april 
14.30 uur: communicanten 
SO/SVO De Pyler 
__________________________ 

 
Markt & Movies 
De drie ringen en de Protestant-
se Gemeente Heerlen vertonen 
tussen Carnaval en Pasen op de 
dinsdagmiddag (marktdag) films. 
Dit jaar staan die in het teken 
van de weg van het leven. De 
films worden getoond in De Brug 
bij de kerk aan het Tempsplein 
en beginnen steeds om 13.30 
uur. Na afloop is er gelegenheid 
om bij een kopje koffie of thee 
nog even na te praten. Voor de 
films wordt een vrije gave ge-
vraagd. Koffie/thee met iets 
lekkers kost € 2,50. Aanmelding 
is niet nodig. 
Op het programma staan:  
- 28 maart: The Lady in the Van, 
een op waarheid gebaseerd 
verhaal over een vrouw die leeft 
in een verwaarloosd busje.  
- 4 april: The Farewell Party, een 
zwarte drama-komedie over eu-
thanasie. 
- 11 april: Il vangelo secondo 
Matteo, over het leven van Je-
zus zoals opgetekend in het 
evangelie volgens Matteüs. 
Kijk voor meer informatie op 
www.dedrieringen.org. 

  



COLOFON 

Contact 
Palestinastraat 326 
6418 HP Heerlen 
045 - 541 33 81 
parochiesintandre-
as@home.nl 
www.sintandreas.nl 
face-
book.com/andreasparochie 
Gastvrouw aanwezig di. t/m 
vr. van 10.00 tot 12.00 uur 

Pastoraal team 
Pastor Geert Bles:  
045 - 571 40 78 
Pastoraal werker Eline  
Claassens: 06 - 25 36 41 85 
elineclaassens@gmail.com 
Nan Paffen: 045 - 542 32 
11 

Parochiebestuur 
Karin van Doormaal,  
vicevoorzitter  
045 - 541 35 68 

Rekeningnummers 
NL21 ABNA 0577627325 
NL17 INGB 0003269778 

Stichting Taiama-Andreas 
www.taiama-andreas.org 

Redactie 
Eline Claassens 
Karin van Doormaal 
Rens Trimp 
 

Overleden 
27 februari 2017 
No Bruls  

 
Het volgende parochieblad 
verschijnt in de week van 
10 april. Intenties voor 15 
april t/m 7 mei graag opge-
ven voor 27 maart. 

VIERINGEN 17 maart - 9 april 

Vrijdag 17 maart 
10.30 uur: Corisbergviering 

Zaterdag 18 maart 
18.00 uur: woord- en communieviering 

Zondag 19 maart 
10.30 uur: woord- en communieviering, kin-
dernevendienst 
Koor: Cantorgroep 
Gebed voor Marietje Vijgenboom (vw. ver-
jaardag) 

Zaterdag 25 maart 
18.00 uur: eucharistieviering 

Zondag 26 maart 
10.30 uur: vastenactieviering, kinderneven-
dienst 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens 

Zaterdag 1 april 
18.00 uur: presentatiedienst communicanten 

Zondag 2 april, installatie Rob Pauls 
10.30 uur: woord- en communieviering 

Vrijdag 7 april 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 

Zaterdag 8 april 
18.00 uur: eucharistieviering 

Zondag 9 april Palmpasen 
10.30 uur: eucharistieviering 
palmpaastocht door de tuin 
Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens 

Dinsdag 11 april 
19.00 uur: stilteviering op weg naar Pasen 

Witte Donderdag 13 april  
19.00 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 

Goede Vrijdag 14 april 
 9.45 uur: paasviering bs De Windwijzer 
15.00 uur: kruisjestocht 
19.00 uur: Goedevrijdagviering 
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