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Van de parochieraad

Beste parochianen,

U weet allen dat de Covid pandemie hard heeft toegeslagen
in het verzorgingstehuis ‘De Rustenburcht’. Daarnaast zijn
ook  een  aantal  zelfstandig  wonende  dorpsgenoten  ons
ontvallen. 

De  avondklok  is  min  of  meer  geaccepteerd,  echter  het
aantal dagelijkse besmettingen neemt de laatste week niet
meer  af. Positief  is  natuurlijk  dat  het  vaccineren  nu  wel
goed op gang komt, per gisteren net boven de een miljoen. 

Dinsdag 23 februari was de laatste persconferentie, van wat
er  al  was  uitgelekt,  zijn  de  verwachtingen  voor  meer
mogelijkheden  om  te  gaan  en  staan  waar  we  willen
voorlopig zeer gematigd.

Toch denken we voorzichtig om per 7 maart weer te gaan
vieren, maximaal met 30 bezoekers en vooraf aangemeld,
met alle voorzorgsmaatregelen die er bij horen. Elders in dit
blad leest u er meer over. Natuurlijk wel onder voorbehoud
van de laatste ontwikkelingen. 

 
We gaan weer vieren
De eerste viering zal zijn: zondag 7 maart om 10.00 uur.
Volgens de richtlijnen van het Bisdom mogen er 30 
personen aanwezig zijn. Dat houdt in dat u zich moet 
opgeven wanneer u naar een viering wilt komen.
Opgeven kan bij Inge Vreeswijk, 072-5022152.
Denkt u wel aan een mondkapje, dat is bij het verplaatsen 
door de kerk verplicht. Bij zitten in de bank mag het af.
Zie voor het rooster van de vieringen de middenpagina in 
deze ‘Op Weg’.
Blijf gezond en graag tot ziens!
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Intenties van de maand februari 2021
We gaan weer starten met vieringen in onze H. Bavokerk.
De intenties van de maand januari zijn op 31 januari tijdens
de viering in de Goorn genoemd.
In de viering van 7 maart zullen de intenties van de maand
februari en natuurlijk die van 7 maart genoemd worden.
Wij hopen dat zo één en ander naar ieders tevredenheid is
opgelost.

Loskoppelen voormalige pastorie en entree Bavokerk
Hierbij een update over de werkzaamheden van de splitsing
van de kerk en de voormalige pastorie. In de vorige ‘Op 
weg’ schreef ik iets over de zogenaamde ‘ruwbouw’.
Inmiddels is ook het resterende dakgedeelte verwijderd en 
de splitsing een feit.
De nutsvoorzieningen (gas-, water- en elektra 
aansluitingen) zijn aangelegd.
Binnen is een nieuw keukenblok geplaatst en de schilders 
zijn binnen en buiten aan de gang. Binnenkort wordt een 
mooie pvc-vloer gelegd. Verlichting en sanitair zijn 
aangesloten, dus het begint al te huizen.
Buiten zal de bestrating en beplanting nog worden 
opgepakt. 
Naar verwachting zal dan eind maart alles zo’n beetje 
klaar zijn.

Blijf gezond en tot ziens!
Van uw voorzitter Adri Wever
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Actie Kerkbalans 2021

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Beste Parochianen,
 
De actie kerkbalans is weer achter de rug.
Deze keer hebben we in verband met Corona de enveloppen
niet  persoonlijk  bij  u  opgehaald,  maar  verzocht  om  de
bijdrage zelf over te maken of in te leveren bij één van de
leden van de parochieraad.
U  heeft  hier  spontaan  gehoor  aan  gegeven.  Namens  de
parochie dank hiervoor.
 
Tot 20 februari 2021 is uw bijdrage € 15.050,00. 
Dit is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2020.

U kunt natuurlijk altijd nog uw envelop inleveren bij leden
van de parochieraad.
 

Jack Blank, penningmeester

Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Opnieuw is er weinig te melden.
Hoewel het resultaat van het 
aantal vrienden toch echt 
wel noemenswaardig is.
De teller staat op dit moment op 123.

Dus nog even te gaan om het 
recordaantal van het vorig jaar (153) 
te evenaren.
In  de  komende  weken  wordt  de  nieuwe  vriendenkaart
bezorgd. Hierdoor  hopen  we  ook  dat  er  zich  nog  een
aantal vrienden aanmeldt.
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Begraafplaats
Door de avondklok is het gesprek met de parochieraad en 
de beheerster van de begraafplaats, over de mogelijkheden 
qua invulling van de begraafplaats, nog even 
doorgeschoven naar betere tijden. Wordt dus vervolgd.

Onderhoud kerkgebouw
Volgens  de  planning  zal  het  schilderwerk  van  de  kerk
worden opgepakt. Dit werd ons aanbevolen in het laatste
onderhoudsrapport van monumentenzorg. 

Hopelijk de volgende keer meer nieuws van de stichting.

Louis Schoutsen

Word Vriend van Bavo Ursem!
Help mee om de Bavokerk voor onze gemeenschap te 
behouden.

U  kunt  vriend  worden  van  Bavo  Ursem  en  daardoor
financieel  bijdragen  aan  het  onderhoud  van  het
kerkgebouw en de begraafplaats.

Vriend worden  ?  
Maak minimaal € 50,00 over op IBAN 
NL26RBRB0898217237 en u bent een jaar lang vriend. 
Vermeld bij uw betaling wel uw adresgegevens, anders 
kunnen wij u de vriendschapskaart niet bezorgen!
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Wij gedenken

Jan  van  Schagen  en  Rie  van
Schagen – Mes, 87 en 85 jaar
Onze  ouders  hebben  tot  2008  in
Avenhorn gewoond. Hierna verhuisden
ze naar de Dwingel in De Goorn, waar
zij  tot  vorig  jaar  in  een gelijkvloerse
woning woonden. Ze hadden een rijk
sociaal leven. Veel familie en vrienden om hen heen en ze
deden leuke dingen. Doordat pap nog auto reed waren ze
onafhankelijk.
2020 was een heel zwaar jaar voor onze ouders. Tijdens de
eerste  Lock  down  op  paaszaterdag  11  april  werd  pap
getroffen door een hersenbloeding. Vol goede moed ging hij
na  een  ziekenhuisperiode  revalideren  in  verpleeghuis
Nicolaas  in  Lutjebroek.  Mam  heeft  in  deze  periode  een
maand bij ons in huis gewoond. Hierna heeft ze nog twee
maanden in De Horstenburgh in Obdam gewoond. Dit was
zwaar  voor  onze  ouders.  Noodgedwongen  gingen  ze  het
digitale tijdperk in. Via FaceTime hadden zij contact met ons
en met elkaar. Heel verdrietig en zwaar om je ouders in de
moeilijkste tijd van hun leven zo bij te moeten staan.
 
Gelukkig was er begin juli vorig jaar een kamer voor mam
in De Rustenburcht beschikbaar.  Een week later kon ook
pap na zijn revalidatie vanuit Nicolaas naar De Rustenburcht
verhuizen. Ze waren weer herenigd, weer samen. Maar wat
hadden ze een hoop ingeleverd. Mam is hierna nog gevallen
en  had  hierbij  haar  bovenarm  gebroken  waarna  ze  een
week in het ziekenhuis heeft gelegen. Ook hier herstelde ze
weer van. Het was voor pap en mam moeilijk om steeds
meer de regie kwijt te raken over hun leven, afhankelijk te
zijn  van  anderen,  maar  ze  hadden  elkaar  en  ze  waren
samen...
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Wat het allemaal nog verdrietiger maakt, is dat onze ouders
zo voorzichtig waren. Net als wij. Ze hielden zich aan alle
Corona  maatregelen.  Zo  zijn  ze  met  kerst  niet  bij  ons
komen eten, want zo zeiden ze; “we moeten geen onnodig
risico nemen door met z’n allen bij elkaar te komen en met
het vaccin in het vooruitzicht houden we het nog wel even
vol met alle beperkingen. Met deze voortgang en verzorging
kunnen  wij  met  gemak  100  worden".  Zo  waren  onze
ouders; veiligheid voorop. En ze waren bang om Corona op
te lopen.
 
Waar we steeds zo angstig voor zijn geweest, werd helaas
realiteit.  Op 7 januari werden pap en mam allebei helaas
getroffen door Corona, net als bijna alle andere bewoners in
het huis. Dit was teveel. Ze hadden het afgelopen jaar al
zoveel meegemaakt. 12 januari 2021 overleed onze moeder
op 85 jarige leeftijd en 14 januari 2021 overleed onze vader
op 87 jarige leeftijd.
 
We hebben onze (schoon)ouders en opa en oma met zeer
veel verdriet moeten loslaten. Het kost ons heel veel moeite
om dit te accepteren. Heel bizar en niet te bevatten want ze
waren nog lang niet klaar om te gaan. We troosten ons met
de gedachten dat ze nu voor altijd samen zijn...

Pap en mam waren de meest fantastische, zorgzame, 
geïnteresseerde en liefdevolle ouders en opa en oma die wij
ons ooit hebben kunnen wensen. We gaan ze heel erg 
missen.

Ingrid en Marcel, Laura en Tim, Thom, Bram en Isis 
Simōes-van Schagen
Rick van Schagen en Ruud Oosterbaan
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Jaap Groen, 90 jaar
Jaap Groen is geboren in de Uitgang in Ursem. Hij woonde
jarenlang  in  Grosthuizen.  Toen  de  gezondheid  van  zijn
vrouw achteruit ging wilde hij terug naar zijn geboortedorp.
Zo kwam hij met zijn vrouw Corrie van Scheppingen in De
Rustenburcht  wonen.  Jaap  was  erg  zorgzaam  voor  zijn
vrouw. Toen zij  achtenhalf  jaar geleden overleed ging hij
positief  om met  het  grote  gemis.  Eenzaamheid  heeft  hij
vooral aan het begin van de coronatijd sterk ervaren. Daar
had hij veel verdriet van.

Op 15 januari is Jaap op 90 jarige leeftijd overleden.
21 januari was de afscheidsdienst, waarna Jaap hier op de
begraafplaats herenigd is met zijn geliefde Corrie. 
Op 21 januari 1958 zijn zij getrouwd en nu 63 jaar later
kwamen zij op hun trouwdag weer samen en kon hij zijn
rust vinden bij haar. 
Rust waar hij verlangend naar uitkeek. 

Op de rouwkaart stond geschreven:
’t  Ken  zo  hard  niet  regene  of  de  zon  gaat  weer
skoine.’ 
Een pakkende West-Friese uitspraak van Jaap.
Vader, opa en ouwe opa Jaap Groen stond als een positief
natuurmens in het leven. 
De kinderen namen afscheid van hem met deze woorden:  

Vlieg mee met vogels in de lucht
waar zon en wolken elkaar raken
geniet van vrijheid, hier geen taken
hier geen gesteun en gezucht
Of dein op golven van de zee
want varen was uw lust en leven
daar laat je je gedachten zweven
de stilte neemt je ballast mee
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U mag nu gaan, ja het is goed
al is er dan een stil verdriet
bij allen die u achterliet
geloof geeft sterkte, nieuwe moed
Want bent u eenmaal uit het zicht
dan weet ik, u bent nu geborgen
ver weg van alle pijn en zorgen
bezield, verwarmd door eeuwig licht.

Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zondag 7 maart 10.00 uur H. Nieuwkamp

zondag 14 maart 10.00 uur Parochianen

zondag 21 maart 10.00 uur N. Knol

Palmpasen
zondag 28 maart 10.00 uur Parochianen

Pasen
vrijdag 2 april 19.00 uur Parochianen

Goede vrijdag

Pasen
zaterdag 3 april 19.00 uur N. Knol

Paaswake

zondag 4 april 10.00 uur H. Nieuwkamp
Eerste Paasdag
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Dopen
Ouders  die  hun  kind  willen  laten  dopen,  kunnen  contact
opnemen met Pauline Nooij. Haar telefoonnummer is 
06-53924985.

Viering door de week
Voorlopig zullen er geen vieringen zijn in de Rustenburcht 
zijn. 

‘Open Huis’
Op donderdagochtend van 9.30-12.00 uur zijn de kerk en
de pastorie open. Wilt u iets afspreken, of gewoon even een
gesprek? U bent van harte welkom!
Tevens is de kerk open voor stilte en gebed.

Misintenties
Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dat door een 
e-mail  te  sturen  aan:  heiligebavoparochie@hetnet.nl of  u
kunt  op  donderdagochtend  van  9.30-12.00  uur  in  de
pastorie terecht.

Ledenadministratie:
Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling

Reigerlaan 54, 1645 TD  Ursem
Tel.: 072-5021314

Verhuizen?                        
Laat u kennen!

           
Help onze ledenadministratie. 
Geef uw verhuizing door
met een verhuisbericht
aan uw parochiebestuur!
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Elisabeth Cornelia de Boer-Groot (Bets), 91 jaar
Op maandag 18 januari is Elisabeth Cornelia de Boer-Groot
(Bets) aan de gevolgen van Corona overleden. Zij is 91 jaar
geworden.
Bets is geboren op 12 augustus 1929 aan de Walingsdijk te
Ursem. Vrij  jong overleed haar moeder, zij  was toen drie
jaar oud. Zij  groeide op in een gezin waar de moederrol
werd  ingevuld  door  diverse  huishoudsters.  Haar  vader
trouwde in 1943 met een van de huishoudsters.

Het gezin  verhuisde van de Walingsdijk naar hun nieuwe
woning in de Ruijtersstraat. 
Op  27  juli  1957  trouwde  zij  met  Gert  de  Boer  en  ging
wonen  aan  de  Noorddijkerweg  68a.  Hier  werden  de
kinderen  Jos,  Kees,  Marian,  Corien,  Chris  en  Mariëlle
geboren. Het huisje werd te klein en in 1966 verhuisde het
gezin naar de Tulpstraat. In 1972 werd het gezin uitgebreid
met de geboorte van Gert-Jan. Huize De Boer, waar bijna
alles kon en het gezelligheid troef was.
Op 22  juli  1987  overleed  haar  man.  Zij  bleef  achter  als
jonge  weduwe  van  58  jaar,  maar  gelukkig  had  zij  haar
kinderen dicht om zich heen.
Zij pakte haar leven weer op en maakte vele vakantietrips
naar haar favoriete vakantieland Duitsland. 
Wat was ze trots op haar kinderen en kleinkinderen, wat
kon ze daar van genieten 
In  2003  verhuisde  Bets  van  de  Tulpstraat  naar  de  Elf
Oktoberstraat  11.  Een  mooi  stekje  met  het  hertenkamp
achter haar woning. Zij voelde zich hier al gauw thuis.
In 2011 maakte de geboorte van een achterkleinkind haar
voor de eerste keer overgrootmoeder. In totaal heeft zij elf
achterkleinkinderen mee mogen maken.
Droevig was het overlijden van haar schoondochter Emmy
op 28 november 2015.
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Nadat Bets in 2019 haar 90e verjaardag mocht vieren, werd
langzaam maar zeker duidelijk  dat het zelfstandig wonen
aan  de  Elf  Oktoberstraat  steeds  moeilijker  werd.  In  de
herfst van 2020 bleek er een plekje vrijgekomen te zijn in
het verzorgingshuis De Rustenburcht.
Helaas  heeft  zij  te  kort  van  haar  nieuwe  plekje  in  De
Rustenburcht kunnen genieten. Toen bij haar Corona werd
vastgesteld werd het al gauw duidelijk dat haar lichaam dit
niet meer aan kon. Na een intense strijd heeft zij deze strijd
helaas op moeten geven.

Bericht van de M.O.V. 

In 2021 vraagt Vastenaktie aandacht voor beroepsonderwijs
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen
opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk
inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te
zetten. 
Een thema dat perfect aansluit bij de visie van Bake for Life.
Een volwaardige bakkerijopleiding die ervoor moet zorgen 
dat Oegandezen niet alleen weten hoe ze een brood moeten
bakken, maar ook kennis hebben over de werking van 
grondstoffen, kostprijsberekeningen, boekhouding en 
hygiëne. Dat is Bake for Life College.

Het is een opleiding waarbij de studenten praktijk en 
theorie combineren. In klassen van ongeveer 20 personen 
doorlopen de leerlingen de driejarige opleiding in blokken 
van drie maanden. Daarbij leren ze om te gaan met de 
grondstoffen en te werken aan de werkbank en natuurlijk te
bakken, met daarbij het rijsproces en de werking van de 
oven. 
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Maar ook een stuk hygiëne en boekhouding zal niet 
ontbreken.
Er is gekozen voor modules, omdat de studenten niet altijd
in staat zijn om het hele traject  te doorlopen. Omdat ze
bijvoorbeeld thuis nodig zijn.
Vaak heeft de hele familie mee gespaard om het voor die
persoon mogelijk te maken de opleiding te volgen. Want ze
betalen wel gewoon schoolgeld.  Dat is  nodig om de boel
draaiende te houden. Mocht iemand voortijdig de opleiding
verlaten, dan kunnen ze met een module op zak, thuis tóch
een winkeltje opzetten en gaan bakken.

Met het opgehaalde geld via de parochies en de Vastenaktie
gaan we ons inzetten om:
1. Kansarmen (zij worden gezocht en aangesteld via de

zusters/nonnen  van  onze  partnerorganisatie  in
Oeganda/Kenia,  de  Little  Sisters  of  St.  Francis)  een
korte of langere bakkersopleiding laten volgen op de
bakkersvakschool van Bake for Life College in Tororo,
waarna  zij  in  een  bakkerij  dan  wel  via  ons  micro-
kredietproject BISS aan het werk gaan.

2.   De  managers  van  onze  bakkerijen  (dit  zijn
zusters/nonnen van de Little Sisters of St. Francis) een
Bake for Life training op de bakkersvakschool Bake for
Life College in Tororo laten volgen, zodat zij over meer
(zakelijke)  vaardigheden  gaan  beschikken  om  een
bakkerij met personeel te runnen, waarbij zij ook hun
kennis weer kunnen delen met medewerkers. Kijk ook
eens  op  de  website  van  Bake  for  Life,
www.bakeforlife.nl

Via de parochies hopen wij een mooi bedrag op te halen,
dat  wordt  aangevuld  door  de  Vastenaktie.  Vastenaktie
streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun
waardigheid en beschikken over de mogelijkheden
daarvoor. 
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Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en 
welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen 
gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug 
nodig. Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische 
achtergrond, hun sekse of afkomst. Helpt u mee helpen?
  
Het rekening nummer Vastenaktie is: 
NL21 INGB 0000005850, Kenmerk: projectnummer 401618
te Den Haag.

VASTENTIJD=TIJD VOOR AKTIE=VASTENAKTIE

Het weer tijd voor onze jaarlijkse Vastenaktie.
Dit  jaar  ondersteunen wij  Bake for  Life.  Dit  is  een eigen
aktie  van  onze  regio,  welke  wordt  ondersteund  door  de
bisschoppelijke Vastenaktie, zie elders in de ‘Op Weg’.
Wilt u hieraan bijdragen?
*  Dat  kan  door  het  inleveren  van  een enveloppe  of  het
Vastenaktiezakje, dat u in deze ‘Op Weg’ vindt, tot en met
donderdag 1 april, op een van onderstaande adressen:
Drechterlandsedijk 67, Rustenburg, Ada Kuilboer
Drechterlandsedijk 27, Yvonne Dol
Mijzerdijk 5, Jacqueline Stam
Walingsdijk 69, Dauphine van Nijnatten
Mensonidesweg 2, De Uitgang, Mimi van Gelder
Kosterijstraat 13, Hilda Kenter
Geesterland 30, Jolanda Smit
Reigerlaan 55, Karin Bierman
Noorddijkerweg 40, Marie-Cecile van Diepen
Noorddijkerweg 61, Marianne van Diepen
* Of u kunt uw bijdrage overmaken op: 
NL21 INGB 0000005850 ten name van Vastenaktie te Den
Haag, onder vermelding van projectnummer 401618.

Werkgroep Vastenaktie
Karin Bierman en Marianne van Diepen
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Wij gaan het hele jaar 
door voor de Voedselbank!

                     
Onze parochie zamelt houdbare
voedingsmiddelen en 
toiletartikelen  in  voor  de
Voedselbank West-Friesland. 
In het voorportaal van de kerk en achter in ‘De Overkant’,
kunt u uw gift brengen. Dit kan op donderdagochtend van
9.30 uur tot 12.00 uur en op de andere momenten dat de
kerk open is.  Regelmatig worden deze producten bij  de
Voedselbank bezorgd. Zij zijn er erg blij mee.
Voor informatie over de voedselbank kunt u terecht op de
volgende website: www.  voedselbankwf.nl

Nieuws uit regio ‘De Waterkant’

Regionale nieuwsbrief                   

In  onze  regio  ‘De  Waterkant’
verschijnt een digitale nieuwsbrief.
Deze komt iedere donderdag uit en
bevat alle vieringen van de negen
parochies in de regio en de meest
actuele informatie van deze
parochies. U kunt zich kosteloos
abonneren op deze nieuwsbrief door uw e-mail adres door 
te geven aan:regiodewaterkant@gmail.com
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En verder . . .

Nederlandse  bisschoppen  roepen  met  speciale
website iedereen op: Vier Pasen!

Pasen valt  dit  jaar op 4 en 5 april.  Omdat de kans heel
groot  is  dat  er  dan  nog  steeds  beperkende  maatregelen
gelden  in  verband  met  de  coronapandemie,  roepen  de
Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren
wanneer er geen plek is in de kerk. Dit kan via de website
www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is
gegaan.  De  site  biedt  links  en  downloads  om  de
Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en
te vieren.

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap
van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig
dagen  lang  naar  toe’,  zo  opent  de  website
www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om de eigen
parochie  te  vinden  en  om  zo  op  de  parochiewebsite  te
kunnen checken of er plek is bij een van de vieringen. Als
de beschikbare plaatsen al  zijn gereserveerd, is het vaak
mogelijk om thuis mee te vieren via een livestream. Als ook
dat niet kan, is er op zondagochtend een eucharistieviering
te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.

Op  www.vierpasen.nl staan  nog  meer  handige  links  en
downloads. Zo is er een link naar www.vastenactie.nl om in
de veertig  dagen voorbereidingstijd  op  Pasen ook iets  te
kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het
immers gebruikelijk om te vasten, te bidden en te geven in
de  voorbereiding  op  Pasen.  Ook  is  er  een  link  naar
liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle
zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. 
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De bisschoppen geven uitleg
In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de
website  meerdere  filmpjes  gepubliceerd,  waarin  de
bisschoppen  persoonlijk  uitleg  geven  bij  belangrijke
onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de
site  ook  de  boodschap  van  paus  Franciscus  voor  de
Veertigdagentijd te vinden.
Iedereen  is  van  harte  uitgenodigd  om  een  bezoek  te
brengen aan www.vierpasen.nl  en te kijken hoe de website
kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo
bewust mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen!

Stille Omgang 2021 digitaal
De  Stille  Omgang  ter  herinnering  aan  het  eucharistisch
wonder  in  de  Amsterdamse  Kalverstraat  uit  1345  wordt
gehouden in de nacht van 20 op 21 maart. Een bijzondere
editie  dit  jaar:  geen  touringcars  uit  het  hele  land  met
duizenden pelgrims maar een digitale Stille Omgang, thuis
via de computer, IPad of smartphone. Zaterdag 20 maart is
er  om  22.00  uur  een  speciale,  online,  eucharistieviering
vanuit  Amsterdam.  Aansluitend  wordt  de  route  van  de
ommegang digitaal uitgezonden. 
Info (met alle links): www.stille-omgang.nl

Stille Omgang jongeren
Ook  het  jongerenprogramma  van  de  Stille  Omgang  is
digitaal. Pater Jan Stuyt sj. zal het thema ‘Luisteren, maar
dan  echt’  verdiepen  met  voorbeelden  uit  het  leven  van
pater Frans van der Lugt,  die in 2014 werd vermoord in
Homs (Syrië).  Na enkele  workshops over  ‘Het  liefhebben
van je vijanden’ en ‘De christen die verlangt te luisteren’
wordt  het  jongerenprogramma  afgesloten  met
eucharistische aanbidding.
Doe mee: vanaf 20.30 uur. Info: www.jongekerk.nl
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Goede Week en Pasen met Kathedraal-TV 
Wilt u van huis uit deelnemen aan de dagelijkse vieringen in
de Haarlemse kathedraal? Schakel dan Kathedraal-TV in op
uw computer, iPad, telefoon of via internet op uw TV.
Neem digitaal deel aan de zondagse vieringen met de fraaie
zang  van  het  kathedrale  koor.  Kathedraal-TV  zendt  alle
plechtigheden online uit, maar biedt daarnaast reportages
over diverse kerkelijke onderwerpen. 
Kijk op www.kathedraaltv.nl 
Vieringen in de Goede Week en Pasen vanuit de kathedraal:

 Palmzondag, 28 maart, om 10.00 uur
 Chrismamis/oliewijding, 31 maart, om 19.30 uur
 Witte Donderdag, 1 april, om 19.30 uur
 Goede Vrijdag (Kruisweg), 2 april, om 15.00 uur 
 Goede Vrijdag, 2 april, om 19.30 uur
 Paaswake, 3 april, om 21.00 uur
 Eerste Paasdag, 4 april, om 10.00 uur
 Tweede Paasdag, 5 april, om 10.00 uur

Palmpasenstok maken 
Helaas hebben we ook dit jaar nog te maken met het Covid-
19 virus. Daarom kunnen we ook dit jaar niet op 
Palmzondag 28 maart met elkaar de speciale intocht, die 
herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem vieren.
Maar er zijn misschien wel mensen, dichtbij of elders, die 
getroffen zijn door het Covid-19 virus, of ziek, verdrietig of 
eenzaam zijn, en die best wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken, en je blij kunt maken met jouw 
versierde Palmpasenstok.
Daarom willen we jou vragen om het dit jaar thuis te doen
Het is heel leuk om een Palmpasenstok te maken. 

Wat heb je er voor nodig:
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een houten kruis
iets lekkers, bijvoorbeeld paaseitjes
wat fruit , koekjes, doppinda’s

versiering, zoals crêpepapier en slingers
broodhaantje
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