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Opstanding
Jezus kwam in opstand

waar mensen 
werden verminkt

en vermoord.
Jezus kwam in opstand

daar waar de naam
van God werd misbruikt

en belasterd.
Jezus kwam in opstand

omdat kwetsbaren
onder de voet werden gelopen

en geen ruimte kregen.
Jezus moest spreken

om mensen te bevrijden.
Hij nam geen blad voor de mond,

en ging recht door zee.
Jezus blijft altijd leven,

ondanks zijn gewelddadige dood.
Zijn ideaal heeft goddelijke kracht,
en ontneemt agressors hun macht.

Jezus neemt verblijf in de harten van velen,
opdat mensen zich inzetten voor vrede.

Ook zij staan op en geven leven
aan ieder die ooit werd ontrecht!

Het Pastoraal Team wenst u Zalig Pasen!

Pastor Joost de Bont

Vastenmaaltijd 2022.

Het indrukwekkende feest van Alpha.

Drie dagen, één viering
 
Wanneer je er voor kiest om de driedaagse van Pasen in zijn geheel 
te vieren, kun je ervaren dat we het eigenlijk over één doorlopende 
viering hebben.
Op de Witte Donderdag komen we samen rond de Avondmaalstafel. 
Jezus laat zich kennen als een dienaar die de voeten van zijn leerlingen 
wast en we vieren de instelling van de Eucharistie. De viering eindigt 
bij het rustaltaar waar nog een korte uitstelling van het Allerheiligste 
plaats vindt. Er is ruimte voor gebed en opvallend genoeg heeft de 
viering een open einde: geen zegen! 
De volgende dag, op Goede Vrijdag, gaat de viering verder: we komen 
samen rond het kruis en een groot deel van de viering lezen we het 
passieverhaal, waarbij ook de aanwezige kerkgangers hun rol in het 
passieverhaal spelen. De viering eindigt in stilte bij het kruis. Er is ruimte 
voor gebed en opnieuw is er een open einde: geen zegen!
Op zaterdagavond komen we samen voor het derde deel van de Paas-
driedaagse: de Paaswake. In een wake van lezingen leren we God ken-
nen als een God van leven: God trekt met zijn volk op. We vieren de 
verrijzenis van Jezus Christus uit de dood, maar daarmee vieren we 
ook onze eigen Doop. De Paaswake eindigt in gejubel. Hoort, zegt het 
voort: Jezus Christus is werkelijk verrezen.

Pastor Rob van Uden

Vieringen Goede Week en Pasen

Donderdag 14 april
19.00 uur Eucharistieviering Witte Donderdag

Vrijdag 15 april
15.00 uur Kruisweg en 19.00 uur Goede Vrijdagviering met bloemen-
hulde

Zaterdag 16 april
17.00 uur Familiepaasviering en 21.00 uur Eucharistieviering Paaswake

Zondag 17 april
10.30 uur Viering van Woord en Communie Pasen

Bloemenviering

De Kruisweg op Goede Vrijdag is een viering waarin het lijden en ster-
ven van Jezus centraal staan. Het is eigenlijk sinds het einde van de 
Tweede Wereldoorlog dat er ook kruiswegen met een vijftiende statie 
worden gemaakt. Die vijftiende statie verwijst dan op een of andere 
manier naar de opstanding van Jezus uit het graf. Misschien omdat het 
voor een aantal mensen niet goed voelt om te eindigen bij de grafleg-
ging? Toch, menen ook psychologen, is het beter om lijden en dood 
niet meteen weg te poetsen met ‘een happy end’, maar het echt een 
plaats te geven; er stil bij te staan.

Wat we wel doen in de Goede Vrijdagvieringen, zowel ’s middags als 
’s avonds bij de kruisverering: We geven een plaats aan een bloemen-
groet; eigenlijk zoals we bloemen meenemen naar een begrafenis en 
een graf. Van de verzameling bloemen die tijdens deze vieringen wor-
den meegenomen, maakt de bloemsiergroep vervolgens bloemstuk-
ken voor de Paasviering. Via deze bloemen worden Goede Vrijdag en 
Pasen met elkaar verbonden. Neemt u ook weer bloemen mee naar 
de kruisweg?

Terugblik Vastenmaaltijd

Op maandag 28 maart heeft in het Parochiecentrum van Dongen de 
Vastenmaaltijd plaats gevonden. De Vastenactie staat dit jaar in het 
teken van Guatemala, een land waar de mensen veel bonen en mais 
eten. Voor de Vastenmaaltijd was daarom gekozen voor wraps. De 
wraps waren gemaakt van maismeel en je kunt ze vullen met gehakt 
en/of een groentemengsel van bijvoorbeeld gebakken ui, prei, paprika 
en champignons. Aangevuld met mais en bonen.
Zo gezegd, zo gedaan. Vroeg in de middag hebben we boodschap-
pen gedaan om vervolgens in de keuken van het Parochiecentrum de 
maaltijd voor te bereiden.
Om 18.00 uur werden de gasten ontvangen aan een feestelijk gedekte 
tafel. Er werd samen gebeden alvorens we begonnen met een lekker 
soepje. Daarna mocht iedereen zijn wrap naar hartenlust vullen en 
oprollen waarbij we smakelijk gelachen en van elkaar geleerd hebben. 
We kunnen terugkijken op een gezellig en waardevol samenzijn. Blij dat 
het allemaal weer kon en mocht. Een grote tafel vol met mensen, daar 
gaan we voor. Komt u volgend jaar meegenieten?

Nicole Trommelen

Gebed voor de Vrede

Op verzoek van Paus Franciscus werd op vrijdagmiddag 25 maart om 
17.00 uur wereldwijd gebeden voor Rusland en Oekraïne. Door middel 
van een toewijdingsgebed werden de landen aan het Onbevlekt Hart 
van Maria toevertrouwd. Bisschop Liesen heeft de parochies in het 
Bisdom Breda gevraagd aan te sluiten bij dit gebed. Een gedeelte van 
het gebed leest u hieronder. Het hele gebed vindt u op de website.

O Maria, Moeder van God en onze Moeder, verhoor ons gebed:
Sterre der Zee, laat ons geen schipbreuk lijden in de storm van de oorlog.
Ark van het Nieuwe Verbond, inspireer projecten en wegen van verzoe-
ning.
Koningin van de Hemel, herstel Gods vrede in de wereld.
Verwijder de haat en de dorst naar wraak, en leer ons te vergeven.
Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen de dreiging van 
kernwapens.
Koningin van de rozenkrans, doe ons beseffen dat wij moeten bidden 
en liefhebben.
Koningin van de mensenfamilie, wijs ons de weg van broederlijkheid.
Koningin van de Vrede, verkrijg vrede voor onze wereld

Het Synodaal Proces
 
In het kader van de synode over Synodaliteit (in 2023) is in onze pa-
rochies een oproep gedaan om een brief aan de Paus te schrijven. Er 
waren drie typen brieven: Over Vieren, Medeverantwoordelijkheid in 
de Zending en Dialoog van Kerk en Samenleving. Verschillende pa-
rochianen hebben hun best gedaan zo goed mogelijk te formuleren 
hoe ze over deze onderwerpen dachten. Vervolgens is er een viertal 
gespreksronden geweest, waarin parochianen met elkaar over de on-
derwerpen hebben gesproken. Van deze gespreksronden zijn uitvoe-
rige verslagen gemaakt.
Het materiaal hebben de pastores samengevat in een verslag, waarin 
de verschillende geluiden die hebben geklonken, zijn samengevat. U 
vindt het verslag zoals we dat aan het Bisdom hebben toegestuurd 
en het verslag voor de parochianen op onze website. De verwerkte 
teksten zijn tijdens de bijeenkomsten gebruikt. Wij hebben het Bisdom 
bedankt voor de geboden kans om te delen in dit proces en veel suc-
ces gewenst bij de vervolgstappen. Ook in onze parochies zullen we 
dit materiaal opnemen om te kijken hoe we in de komende jaren onze 
parochies verder willen ontwikkelen.

Rob van Uden

In het weekend van 26 en 27 maart waren we met een groep van 11 
mensen (het is een kleine groep dit jaar) bij Chemin Neuf in de Sint 
Paulus in Oosterhout te gast. In deze prachtige, maar ook prettige, 
omgeving vond ‘het weekend van de Heilige Geest’ plaats. Het is een 
weekend dat intensief en indrukwekkend is. Het zijn dagen dat de 
groep dichter bij elkaar komt dan tijdens de gewone bijeenkomsten. 

De ontmoeting met elkaar, met jezelf en met God, wordt verdiept. 
Met de deelnemers, terugkijkend op het weekend, merkte ik dat ie-
dereen het weekend heeft ervaren als een feest. Mensen gaan open, 
worden blij, staan sterker in hun geloof, zijn gemotiveerder om er iets 
mee te doen. Het Alpha-weekend is een feest, een indrukwekkend 
feest.

Familiepaasviering: Het leven krijgt weer kleur!

Kom je mee het grote feest van Pasen vieren op zaterdag 16 april om 
17.00 uur in de Laurentiuskerk? Jezus is gestorven en hij leeft! Nieuw 
leven voor Jezus en alle mensen. We gaan dit op een bijzondere manier 
vieren met vuur, licht, water en brood.
Het is donker en helemaal stil, want Jezus is gestorven. We ontsteken 
het vuur van Pasen en geven het licht aan elkaar door. We luisteren naar 
het verhaal van Pasen: Jezus leeft! De grijze steen wordt weg gerold, 
het licht begint te stralen… in alle kleuren.
Na afloop zoeken we eieren in de tuin van het Parochiecentrum.

Filmavondje uit: Central do Brasil
 
Met het thema Verlangen brengt Voedsel voor de Ziel op 26 april in 
het Parochiecentrum in Rijen een filmavondje uit met nabespreking 
door Marjeet Verbeek onder het genot van een drankje en een nootje.
Central do Brasil is een ontroerende roadmovie waarin een verbitterde 
vrouw zich met tegenzin ontfermt over een jongen die op zoek is naar 
zijn vader. Tijdens hun reis dwars door Brazilië groeit de vriendschap 
tussen Dora en Josué.
Het Parochiecentrum in Rijen is na lange tijd weer open. Meld je aan bij 
voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl of bel in de morgen naar 
het secretariaat, 0161 222 833.
Aanvang: 19.30 uur.
Bijdrage: € 5,-

Familieberichten

Overleden:
5 april Nico Doremalen, 79 jaar

Weet u dat…
 

 • u de weekendvieringen kunt volgen via een livestream?
 • de Actie Kerkbalans tot en met maart 2022 € 57.938,- heeft opge-

bracht? Helpt u mee om het streefbedrag van € 85.000,-- te berei-
ken?

 • u via uw smartphone kunt deelnemen aan de collecte? Meer in-
formatie over Digitaal Collecteren via Givt vindt u op onze website.

 • we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers? Informatie en 
contactgegevens vindt u op de website van de parochie.

 • u zich via onze website kunt abonneren op de wekelijkse Nieuwsup-
date? Op zaterdagmorgen ontvangt u een overzicht van de nieuwe 
berichten op onze website, waaronder de Pastorale Brief.

 • u meer informatie over bovenstaande onderwerpen en ander paro-
chienieuws kunt vinden op www.parochiedongen.nl?

Actie Kerkbalans IBAN NL55 RABO 0111 9024 36. Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Het indrukwekkende feest van Alpha


