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Pasen
Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag.
Men viert de opstanding van Jezus uit de
dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.
Christenen herdenken met Pasen de
herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde
dag na zijn kruisiging. In veel kerken wordt in
de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag
een wake gehouden. Aan het einde van deze
wake wordt de Paasdag met feestelijk gezang
begroet.
Pasen was vroeger ook een
seizoensgebonden landbouwfeest. Het
markeerde het begin van de lente en het
einde van een tijd van schaarste, die heerste als de voorraden van de
winter opraakten.
Veel paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijke lentefeest, zoals
het rapen van eieren.
Boeren beschouwden eieren als een kiem van kracht. Ze begroeven ze
in hun velden opdat ze hun kracht op de bodem over zouden brengen
en voor een goede oogst zouden zorgen.
Later dienden de eieren voor de katholieken ook om na de veertigdaagse vastenperiodeweer op krachten te komen. Met Palmpasen
werden de eieren ingezameld.
Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de
opstanding uit de dood van Jezus Christus.
Pasen is ook een lentefeest. Na de koude winter waarin alle voedsel van
het vorige jaar is opgegeten gaat de natuur opnieuw beginnen. Dieren
krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun
ei.Het ei is een symbool van nieuw leven. Overal in de winkels zie je
lentekuikentjes en paaseieren, echte, van papier of van chocola. De
mensen lopen er ook paasbest bij in hun frisse nieuwe kleren.
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Lief en leed:
Overleden:
03 maart: Harrie Gerardus Groos.
05 maart: Johanna Maria Rijk.
10 maart: Jan Stokx.
19 maart: Bastiaan Simonse
10 maart: Jacomina Engelbert-Vette
30 maart: Jozina Maria (Sine) van ’t Westeinde.
Vastenaktie: deze actie is beëindigd op Witte Donderdag; de
opbrengst van de vastenzakjes en vastentrommel wordt
binnenkort bekend gemaakt. Van de bewoners van Theresiahof
mochten we – tijdens een gezamenlijke viering- een bedrag van
€ 46,70 ontvangen; waarvoor dank. De Paasmarkt van de Don
Boscoschool bracht een voorlopige stand van € 1186,90.
Geweldig bedankt aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
zondag 20 april: Pasen/ Verrijzenis van de Heer
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom
Brooijmans en zang van het dames -en herenkoor.
Misintenties:
Jobina de Jonge-Vette * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Piet
Timmerman en Lucija Stambulac * Lauran de Winter en ov. fam. *
ov. ouders Frans Traas-Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Gretha
Schrieks-Rentmeester * Franciscus Stokx * Adriaan Nagelkerke en
ov. fam. * Jrgt. Cornelis Vermuë * Jan Goense-Maria Rosalia
Uitterhoeve * Cornelia Rijk * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov.
ouders * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jaap
Vermue * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse
* Willem de Jonge en ov. fam. * Leny de Winter-Vermue * Jan
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Hazen * Pieter Boonman * Ko van den Dries ov.ouders en zussen
Jo en Corrie * ov. Leden Gedurige Aanbidding * ov.ouders Bart en
Janna Geijs-Franse * Jan Franse en ov. ouders * Kees de Jonge *
Marietje de Winter-de Vos * Leen van Gessel * Lau de Vos*
Henricus van den Bulck en ov. fam. * ov. ouders RentmeesterMartens * Corrie Traas-Stokx * Tilly Vermue-Joossen * Piet Vermue
en Jo Vermue-Remijn.

dinsdag 22 april
20 uur: overleg parochiebestuur en parochiekerncommissie in
Willibrorduszaal.
zaterdag 26 april:
19.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger
pastoraal werker Bernard van Lamoen en zang van
Missicanto.
Misintenties:
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette en ov.
fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * Marinus Rijk-Apolonia Rijk
en dochter Tonny.

zondag 27 april: Beloken Pasen
9.00 uur: eucharistievering met voorganger pastor Tom
Brooijmans en zang van het dameskoor.
Liturgische kleur: wit
Misintenties:
Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Laurentius BoonmanVermue en ov. kinderen * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk *
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de meest verlaten zielen *
Magdalena Vermue en ov. fam. * Jan van den Dries-Margarethe
Vermue en ov. fam. * fam Hubrecht Vermuë-de Winter * Leen van
Gessel* fam. Jaap de Jonge-de Jonge en ov.kinderen.
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zaterdag 3 mei: schoonmaakactie kerkhof
tussen 09-15 uur; volgende week meer informatie hierover,
maar in het Parochienieuws van mei staan alle details.
Bedevaartreis Banneux
Op zondag 25 mei is er een bedevaartreis naar Banneux.
Voor velen uit onze parochie een bekende plaats. Vorig jaar
ging de bedevaart niet helaas niet door, in
verband met de geringe opgave. Dit jaar gaat
deze bedevaart WEL door.
De kosten zijn € 30.- en de opstapplaats is bij
het Van der Valkhotel te Goes.
Heeft u vragen of wilt u deelnemen? Bel Ria
Hoogesteger-Geijs. tel. 0113-351875.
Opgave misintenties
U kunt deze tot dinsdag 22 april 2014
voor de volgende editie doorgeven via de
brievenbus parochiecentrum of via de mail:
winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon:
Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. Graag op enveloppe
vermelden: misintenties.
Ziekenbezoekgroep:
Geeft u door indien iemand al langere tijd in het
ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is? Een
klein gebaar of bezoek wordt erg op prijs gesteld
door velen. Contactpersoon: : Ria Knuit-v.d. Molen,
Merietestraat 20 tel. 351783.
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