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Deze week werden we weer opgeschrikt door geweld dat de ene mens de andere aandoet. De 

wereld is er vol mee, alle eeuwen door. Veelal is het ver weg. Een bomaanslag in Kaboel of 

India voelt anders dan in Parijs of Nw. Zeeland en deze week gebeurde er in Utrecht iets dat 

een ieder vreest. Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en de verkeerde tijd zijn. 

Het is niet te voorkomen, 

hier is geen bescherming tegen mogelijk, want idioten en gestoorden zijn er altijd.  

Maandagavond terwijl er nog niets zeker was over de afloop kwamen we samen voor de 

Eerste Vastenmaaltijd, een grote groep. 

Na de film over ons project over Schoon Water hebben we drie kaarsjes aangestoken voor de 

slachtoffers en hun familie, 

maar ook drie andere kaarsjes die symbool staan voor geloof, hoop en liefde, drie pijlers van 

ons christenzijn.  

 

Zondag wordt D’angela Stephana Nelson gedoopt. Zij is één van de 22 kinderen die met het 

eerste Communie project meedoen.  

Deze zondag houden we ook de traditionele doe ochtend waarbij de Ark van Noach een 

prominente rol speelt. 

 

Joodse feestdagen: Pesach en Sjavoeot  -  Pasen en Pinksteren 

Pasen en Pinksteren zijn de twee feesten die zowel in de Joodse als christelijke traditie 

gevierd worden. 

Wat inhoud betreft verschillen die feesten echter van elkaar. Het Joodse paasfeest viert de 

bevrijding uit Egypte, het christelijke paasfeest de verrijzenis van Jezus uit de dood. 

 

Op deze avond vertelt Tineke de Lange meer over de achtergrond rijkdom van het Joodse 

Pasen en de betekenis en culinaire aspecten van het Joodse Pinksterfeest. 

En laat ze zien dat de Joodse en christelijke paasliturgie elkaar ondanks de verschillen toch 

raken. 

 

Donderdag 28 maart om 20.00 uur in de Ontmoetingsruimte Sint  

 
Activiteiten voor de Vastenaktie 2019 
Zondag 24 maart Bridgen 
Woensdag  3 april   Vastenmaaltijd en lijdensmeditatie 
Zaterdag  13 april Boekenmarkt 
Zondag  14 april  Actiedag  
Dinsdag  16 april Vastenmaaltijd en boeteviering 
Van zondag 16 maart t/m 1e Paasdag is er na de viering weer 
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taartverkoop! 

 

Vastenmaaltijd 

Woensdag 3 april en dinsdag 16 april is er om 18.00 uur een gemeenschappelijke 
vastenmaaltijd.  
Hierbij wordt informatie gegeven over het vastenproject. Opgave via onderstaand strookje in 
de brievenbus van de pastorie of een mailtje naar petrusvis@planet.nl 
Of via de website. www.st-petrusparochie.nl 
 
Naam ……………………… Ik/wij kom(en) met …. perso(o)n(en) naar de maaltijd op  
□ Woensdag  3 april* 
□ Dinsdag  16 april* *graag aankruisen welke datum 
 

OPROEP!!!!! Prijsjes. 
Voor de diverse tombola’s hebben we prijsjes nodig. Alles voor de Vastenaktie kunt u 
neerzetten onder de plank waar de boekjes voor de viering en de Keitjes liggen.  
 

Help ons om er weer een fantastische actie van te maken!!!!! 

 
 
Voor de taartenbakkers onder u: er hangt weer een lijst bij de keuken waarop u kunt noteren 
op welke datum u uw taart/cake of ander lekkers meebrengt! 

 

Bezinning  

 

God is geen wereldvreemde God. 

Hij is mensen nabij. 

Hij hoort hun noodkreet, heeft weet van hun lijden. 

Een God van mensen is Hij, 

van Abraham, van Isaäk en Jacob, 

een God van ieder van ons. 

Hij kent ons lijden en onze zorgen 

en ziet met geduld naar ons om. 

Hij draagt ons het kwaad niet na. 

In ons zoekt Hij bondgenoten om bevrijding te brengen, 

om de banden los te maken  die mensen beknellen. 

Onze God is uit  op vrijheid en vrede, 

op geluk voor iedereen. 

Niet met grote macht verschijnt Hij, 

maar Hij daalt af om ons weg te leiden uit onze ellende. 

Hij laat ons verstaan dat de grond, waarop wij staan, heilig 

is. 

Ter plekke wil Hij, dat er een vuur in ons ontbrandt: 

een heilig vuur dat niet verteert, 

maar verwarmt en energie geeft. 

Namens Hem mogen we nabij zijn aan mensen  

die lijden aan het leven. 

Hij roept ons op tot bevrijdende solidariteit. 

Mede door ons  is Hij mensen nabij. 

Wim Holterman osfs 
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AGENDA 
 

 Maandag, 8.00 – 11.00 uur Ontmoetingsruimte, koormappen Rotsvast 

 Dinsdag, 15.45 – 17.00 uur Ontmoetingsruimte 1ste Communie 

 Donderdag, 20.00 uur Ontmoetingsruimte, avond van Vorming en  Toerusting over: 
Joodse Feestdagen  

 Vrijdag, 15:30 uur Woord- en Communie viering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19:00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 Zondag, 10:00 uur Woord en Communieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor A. DijkersDe collecte vorig weekend was € 271,60 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 

Symbolische schikking 3e zondag van de 40-dagentijd 24 maart 2019 

 

Een kans geven 

 

In de 1e lezing ziet Mozes een doornstruik die in lichterlaaie staat en toch niet verbrand. God 

wil de mensen niet vernietigen, maar redden. Het woord dat Hij spreekt, is een bevrijdend 

woord. Zo ook het woord van Jezus in de evangelielezing. Bekering is dringend geboden; 

toch wordt de onvruchtbare vijgenboom nog niet omgehakt, maar krijgt een nieuwe kans. 

 

Een nieuwe kans wordt gesymboliseerd door de altijd groene klimop, die voortdurend naar 

het licht klimt, zich hecht als symbool voor hoop en Gods trouw aan de mens. 

 

 

 

 

 

 


