De opbrengst van de vastenactie bedraagt tot nu toe € 1.970,50. U kunt de gehele
vastentijd uw gift nog deponeren in het offerblok achter in de kerk of storten op
rekeningnr. NL05 INGB 0000.8242.36 o.v.v. “vastenactie Haïti 2019”. Hartelijke dank
voor uw gave!
Werkgroep Solidariteit
Met de bezoekgroep willen we graag een aantal mensen een attentie geven voor
Pasen en hen uitnodigen naar één van de Paasmissen te komen. Achter in de kerk
staan attenties die bij ca. 60 adressen bezorgd moeten worden. Wij vragen daarvoor
uw hulp! Alvast hartelijk dank namens de bezoekgroep! Mocht blijken dat iemand
niet meer op het huidige adres woont, wilt u dat dan aan ons doorgeven via:
bezoekgroep@mariageboorte.nl. Wanneer iemand geen vervoer heeft om met
Pasen naar de kerk te komen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de
kerk: 024-3221371 of info@mariageboorte.nl
Er is een rijk aanbod aan vieringen (zie het schema aan de binnenkant). Houdt u er
wel rekening mee dat de grote vieringen langer duren dan een normale zondagsmis.
De lauden en donkere metten zijn fraaie gebedsmomenten van een half uur.
Op donderdag is er geen eucharistische aanbidding van 16.00 tot 18.00 uur. In
plaats daarvan kan men de hele nacht van donderdag op vrijdag in de kerk komen
bidden. Er is een inschrijflijst om permanente bezetting te waarborgen.
Goede Vrijdag is een vasten- en onthoudingsdag. Op deze dag is het ook mogelijk
om bij de kruisverering (19.00 uur) bloemen (zonder verpakkingsmateriaal) bij het
kruis neer te leggen. Deze bloemen worden opgenomen in de paasversiering.
Ter voorbereiding op Pasen is het bijzonder mooi om het sacrament van
verzoening te vieren. Er is extra biechtgelegenheid op Goede Vrijdag 30 maart van
21.00-22.00 uur waarbij extra biechtvaders aanwezig zijn. En op Stille Zaterdag van
16.00-18.00 uur.
Op Goede Vrijdag is er van 14.30 tot 15.30 uur een gezinskruisweg rondom de
Maria Geboortekerk. Om 15.00 uur is de gebruikelijke kruisweg in de kerk.
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Palm- of Passiezondag

Niemand van ons is perfect
Nadat we God om ons dagelijks brood hebben gevraagd, komen we met het
Onzevader op het terrein van onze relaties met de naasten. En Jezus leert ons aan
de Vader te vragen: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze
schuldenaren”. Net zoals we brood nodig hebben, hebben we ook vergeving nodig.
De biddende christen vraagt aan God vooral dat zijn schulden hem mogen worden
vergeven. Ofwel, zijn zonden, de slechte dingen die hij doet. Dat is de eerste
waarheid van elk gebed: al waren we perfecte mensen, als waren we kristallen
heiligen die het nooit moe worden goed te leven, dan nog blijven wij altijd kinderen
die alles aan de Vader te danken hebben.
Wat is de gevaarlijkste houding van elk christelijk leven? Dat is de trots. Het is de
houding van de mens die voor God verschijnt en denkt dat hij altijd al zijn zaakjes
met Hem op orde heeft: de trots doet geloven dat alles in orde is.
Zoals die farizeeër uit de gelijkenis die in de tempel denkt te bidden, maar in
werkelijkheid zichzelf staat te prijzen voor God: Mensen die zichzelf perfect voelen
en die andere bekritiseren, dat zijn trotse mensen. Niemand van ons is perfect.
Er zijn zonden die je ziet en zonden die je niet ziet. Er zijn daverende zonden die tot
ophef leiden, maar er zijn ook stiekeme zonden, die zich in ons hart nestelen zonder
dat wij dat zelf merken. De ergste daarvan is de hoogmoed die ook de mensen kan
raken die een intens religieus leven leiden.
Maar voor God zijn we allemaal zondaars en moeten we allemaal ons hoofd buigen
zoals die tollenaar in de tempel. De apostel Johannes schrijft in zijn Eerste Brief: “Als
wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in
ons” (1 Joh. 1,8). Als je jezelf voor de gek wilt houden, zeg dan dat je geen zonden
hebt. Dan houd je jezelf voor de gek.
We zijn vooral schuldenaren omdat we in dit leven zoveel hebben gekregen: ons
bestaan, een vader en een moeder, vriendschap, de wonderen van de schepping…
Ook al krijgt iedereen te maken met moeilijke dagen, toch moeten we altijd
bedenken dat ons leven een genade is, een wonder dat God heeft doen ontstaan.
Op de tweede plaats zijn we schuldenaren omdat, ook al zijn wij in staat lief te
hebben, niemand daartoe in staat is op eigen kracht alleen. De ware liefde is kunnen
liefhebben met Gods genade. Niemand van ons schijnt door zijn eigen licht.
Laten we eens proberen te luisteren naar het verhaal van mensen die de fout in zijn
gegaan: een gevangene, een veroordeelde, een drugsverslaafde… we kennen heel
veel mensen die fouten begaan in hun leven. De eigen verantwoordelijkheid
daargelaten, die altijd persoonlijk is, vraag je je soms toch af wie er schuldig is aan
diens fouten: alleen het geweten van die mens, of de hele geschiedenis van haat en
uitsluiting die zo iemand met zich mee draagt.

Dat is het mysterie van de maan: wij hebben bovenal lief, omdat wij geliefd worden;
we vergeven omdat we vergeven zijn. En als iemand niet verlicht wordt door het licht
van de zon, wordt die zo bevroren als een winterse akker.
Hoe zouden we in de liefdesketen die ons voortgaat de voorzienige aanwezigheid
van Gods liefde niet kunnen herkennen? Niemand van ons houdt zoveel van God
als Hij van ons houdt. Ga maar eens voor het kruis staan om de onevenredigheid te
ontdekken: Hij heeft van ons gehouden en Hij houdt altijd als eerste van ons.
Laten we daarom bidden: Heer, ook de meest heilige mens in ons midden houdt
nooit op uw schuldenaar te zijn. Oh Vader, wees ons genadig!
Paus Franciscus audiëntie 10 april 2019 (bron: www.katholieknieuwsblad.nl)
Zondag 14 april 2019:
Palmliturgie:
1e lezing:
2e lezing:
evangelie:

Palm- of Passiezondag
Lc. 19, 28-40
Jes. 50, 4-7
Fil. 2, 6-11
Lc. 22, 14-23, 56

zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering (misintenties: voor een gezegend nieuw
levensjaar)
9.00 uur:
eucharistieviering (misintenties: voor alle parochianen)
10.30 uur:
eucharistieviering (misintenties: voor een gezegend nieuw
levensjaar, voor Annie Gortemaker, voor de zielenrust van
Sofia Hendriks)
Maandag 15 april 2019:
Maandag in de Goede Week
1e lezing:
Jes. 42, 1-7
evangelie:
Joh. 12, 1-11
19.00 uur:
eucharistieviering (misintenties: voor alle parochianen)
19.30 - 22.30 uur: eucharistische aanbidding (biecht tot 20.00 uur)
Dinsdag 16 april 2019:
Dinsdag in de Goede Week
1e lezing:
Jes. 49, 1-6
evangelie:
Joh. 13, 21-33 + 36-38
19.00 uur:
eucharistieviering (misintenties: voor alle parochianen)
19.30 - 22.30 uur: eucharistische aanbidding (biecht tot 20.00 uur)

16.00 - 18.00 uur: geen eucharistische aanbidding
19.00 uur:
Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het
sacrament van het priesterschap en van het gebod van
de naastenliefde (met voetwassing, Eucharistie en
processie) (misintenties: voor alle parochianen)
aansluitend:
Heilig Uur
De kerk is de hele nacht open voor gebed bij het H. Sacrament
Vrijdag 19 april 2019:
1e lezing:
2e lezing:
evangelie:
9.30 uur:
14.30 uur:
15.00 uur:
19.00 uur:
aansluitend:

Donderdag 18 april 2019:
Witte Donderdag
1e lezing:
Ex. 12, 1-8 + 11-14
2e lezing:
1 Kor. 11, 23-26
evangelie:
Joh. 13, 1-15

Lauden (ochtendgebed)
Kruisweg voor gezinnen
Kruisweg
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer (met
lijdensverhaal, kruisverering en H. Communie)
Avond van Barmhartigheid met biechtgelegenheid
De kerk blijft open tot 23.00 uur voor stil gebed bij het kruis.

Zaterdag 20 april 2019:
Stille Zaterdag
8.00 uur:
Donkere metten
9.30 uur:
Lauden (ochtendgebed)
16.00 – 18.00 uur: biechtgelegenheid
lezing 1:
lezing 2:
lezing 3:
lezing 4:
lezing 5:
lezing 6:
lezing 7:
epistel:
evangelie:
21.00 uur:

Woensdag 17 april 2019:
Woensdag in de Goede Week
1e lezing:
Jes. 50, 4-9a
evangelie:
Mt. 26, 14-25
10.00. uur:
Mothers prayers
19.00 uur:
eucharistieviering (misintenties: voor alle parochianen)
19.30 - 22.30 uur: eucharistische aanbidding (biecht tot 20.00 uur)

Goede Vrijdag
Jes. 52, 13-53, 12
Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9
Joh. 18, 1-19, 42

Zondag 21 april 2019:
1e lezing:
2e lezing:
evangelie:
9.00 uur:
10.30 uur:
12.00 uur:

Heilige Nacht van Pasen
Gen. 1, 1 + 26-31a
Gen. 22, 1-2 + 9a + 10-13 + 15-18
Ex. 14, 15-15, 1
Jes. 54, 5-14
Jes. 55, 1-11
Bar. 3, 9-15 + 32-4, 4
Ez. 36, 16-17a + 18-28
Rom. 6, 3-11
Mc. 16, 1-7Lc. 24, 1-12
Paaswake (met lichtritus, Liturgie van het Woord,
volwassendoop en Eucharistie)
(misintenties voor Hans Stoelinga, Gerard en Rudy Poelen,
Coby Ariëns-Poelen, Ilonka Orawetz, Dusan Durdovic)
Pasen – Verrijzenis van de Heer
Hand. 10, 34a + 37-43
Kol. 3, 1-4
Joh. 20, 1-9
eucharistieviering (misintenties: voor alle parochianen)
eucharistieviering (misintenties: voor Frans van der Ven en
zijn nageslacht, Fons Debets, Truus Bakkers-Lagé)
televisie-uitzending ‘Urbi et orbi’

