Beste Kapelgangers : De Vastenactie
Hoewel het coronavirus onze vastenactie aan banden heeft gelegd, wil ik U toch
zoals beloofd , daarover informeren. We hadden U verteld dat de vastenactie
zou gaan naar een project van de Blauwe Zusters waar Maria Klessens er één
van is. Het project betreft het studiehuis in Loja Ecuador en dan vooral de
sanitaire voorzieningen.
Een korte ontwikkelingsschets. De Blauwe Zusters zijn in 2000 gestart met
liefdewerken in de stad Loja, Guayaquil en op de Galapagos Eilanden in diverse
parochies, catechese aan kinderen, jongeren en bezoek aan scholen,
huisbezoeken en werk in ziekenhuizen. In de daarop volgende jaren hebben zij
hun apostolaat uitgebreid met een huis voor gehandicapten in de stad Loja. In
het jaar 2006 zijn zij begonnen met een internaat voor kinderen in de stad
Guayaquil.Vanaf het begin hebben zij zich toegelegd op roepingen in Ecuador en
de opleiding van de zusters, die God hen gaf. In alle soberheid is er een huis van
vorming, een huis voor aspiranten en een huis voor novicen. Dank zij de genade
van God hebben zij de laatste 9 jaar een groei gezien. Het aantal roepingen is
inmiddels opgelopen naar 20 novicen en 20 postulanten, dus 40 totaal. Na het
eerste novicenjaar doen de novicen hun eerste tijdelijke geloften en vervolgen
hun studie in filosofie, theologie, spiritualiteit enz. in het zogenaamde
studiehuis. De studie duurt gemiddeld 3 jaar. Vervolgens worden de zusters
uitgezonden en krijgen zij hun missie in één van de landen ter wereld. Het
afgelopen jaar zijn er roepingen uit Ecuador, Colombia, Mexico en Centraal
Amerika gekomen uit het noviciaat. Gewoonlijk gaan ze dan naar het studiehuis
in Italië voor verdere studie. Echter vanwege het grote aantal roepingen zijn we
begonnen met een opleidingshuis in Ecuador. Daar zijn we in augustus 2019
gestart met de bouw van een studiehuis op een terrein voor dit doel. Het heeft
voldoende plaats voor een huis voor 20 zusters. Het zijn bestaande armzalige
panden, die we graag gebruiken. Het huis moet uiterlijk in september van dit
jaar gereed zijn, omdat dan het studiejaar begint. Het biedt onderdak aan 22
zusters die bezig zijn hun noviciaat af te ronden inclusief 2 toezichthoudende
oversten. Het huis zal bestaan uit klaslokalen, een bibliotheek, een kapel, een
eetzaal en verder alles wat nodig is voor hun bestaan.
Zij willen ons vragen te helpen met het aanbrengen van de noodzakelijke
sanitaire voorzieningen. Hiervoor is het volgende nodig:
Toiletten
€ 630
Douches
€ 504
Wasbakken
€ 450
Totaal:
€1584
Zij zijn ons dankbaar voor onze hulp en zeggen toe voor ons en onze dierbaren
te bidden.
Namens alle zusters in Ecuador hartelijk dank.
Deze zusterorde doen al hun werk volledig vanuit vrijwilligers bijdragen.
In de hal op het prikbord hangt nog meer informatie en beeld materiaal. Het lijkt
ons een prachtig vastenproject.
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vr.03 apr.19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
za.04 apr.17.15: eucharistieviering 6de zondag van de veertigdagentijd,
Palmzondag.pr.B.Beijk
zo.05 apr..1030:Hoogmis op de 6de zondag van de 40-dagentijd, Palmzondag Pr.
B.Beijk
di.07 apr. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Beijk
do.09 apr.19.15 eucharistieviering van de Witte Donderdag. Pr. B.Beijk
vr.10 apr. 15.00 Bidden van de Kruisweg
vr.10 apr.19.15 Viering van de Goede Vrijdag. Pr. B.Beijk
za.11 apr. 21.30 Viering van de Paaswake.pr.B.Beijk
zo.12 apr. 11.00 Hoogfeest van Pasen pr. B.Beijk
ma.13 apr.10.30 Eucharistie van 2de Paasdag. Pr. B.Beijk
di.14 apr..19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens
za.18 apr..17.15: eucharistieviering van de Beloken Pasen. Pr.B.Beijk
zo.19 apr..10.30: hoogmis Beloken Pasen. pr.R.Jacob
di 21 apr..19.15: eucharistieviering .pr.M.Reneerkens
za.25 apr..17.15:eucharistieviering van de 3de zondag van Pasen .pr. R.Jacobs
zo.26 apr.10.30 hoogmis van de 3de zondag van Pasen pr.R.Jacobs
di.28 apr..19.15:eucharistieviering. B.Wessel
Andere feesten in de maand april
Zo.19 apr. Zondag van de goddelijke barmhartigheid
Za.25 apr.Feest van de evangelist Marcus
Ma.27 apr.feest van Petrus Canisius, priester en kerkleraar.
Wo.29 apr.Catharina van Siena, maagd en kerklerares,
medepatrones van Europa.

Misintenties voor de maand april 2020

Het is onmogelijk om de intenties voor deze maand vast te leggen op een
vaste datum, wil ik een aantal intenties opgeven om bij ieder in herinnering
te brengen om in uw persoonlijk gebed op te nemen. Later zal ik zo
mogelijk weer een rooster maken als er weer eucharistievieringen zijn.
We kunnen bidden voor alle mensen die in de war en onzekerheid zijn en
misschien ook angstig in verband met de coronacrisis met alle gevolgen
voor hun dagelijks bestaan.
We bidden om een snelle beëindiging van dit virustijdperk.
We bidden dat mensen uit deze crisis de positieve lessen kunnen leren om
meer op God te vertrouwen dan de aardse wetenschap alleen en u kunt vast
nog een ander aantal ervaringen bedenken.
Natuurlijk kennen we onze kapelgangers die ons gebed hard nodig hebben
en vooral zij die met ziekte en kwalen te kampen hebben. We willen
niemand kwijt.
Op 1 april bidden we voor het slagen van de operatie van pastoor Bosco
Beijk. Op 3 april bidden we voor Peter en Marloes die in klein gezelschap
zullen trouwen in onze kapel. We biodden dat niemand ten prooi valt aan
het coronavirus en dat zij die wel getroffen zijn, zoals Ton Sedee, snel weer
beter is.
We kunnen ook bidden voor onze overledenen zoals : Jan en Ben Steijger,
Paul Houtman, Jaap Uijlenbroek, Joop Rijk, Ton van der Burg, Joop en
Ineke Moormann, mevr. Stift van der Goes en alle anderen die wij kennen
vanuit onze kapel.
Er zijn genoeg intenties dus om voor te bidden en u weet er zelf ook nog
vast een aantal.
Vanuit het bestuur.
Wanneer ik dit maandblad samenstel, weet ik net als u niet wat
ons te wachten staat. Ik heb zekerheidshalve het gewone
liturgische programma van april opgenomen. Maar duidelijk is nu
dat we misschien wel tot Pinksteren niet aan het gewone
programma toekomen. Voor de adviezen van de bisschoppen
wordt u op onze site verwezen naar de bekende kanalen om op
de hoogte te blijven van verordeningen in de Kerk. Wat we doen
met de vastenactie is nog onduidelijk, maar zeker zullen we nog
een kans nemen om die actie voor dit jaar af te ronden. In het
liturgisch programma heeft u een houvast voor alle heilige

momenten van het kerkelijk jaar, zoals palmzondag en de goede
week en Pasen. Omdat het goed is om deze belangrijke week
niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
Om elkaar te kunnen vinden hebben wij onze kapelsite waar van
alles opstaat. Maar er bestaat ook een kapelapp. Als u alle info
snel wil kunnen volgen, kunt u zich opgeven voor de kapelapp.
Dit kan als u een 06-nummer heeft. Als u met de kapelapp mee
wilt doen kunt u een appje sturen naar Anya Huyzers en dan zal
zij u opnemen in de kapelappgroep. Haar 06-nummer is
0614883270.
Op 1 april zal de kapel open zijn om 8.00 uur tot na de
operatie van pastoor Bosco Beijk.
Op Goede vrijdag om 15.00 uur zal de kapel open zijn voor
een persoonlijke kruisweg, waarvoor boekjes klaarliggen.
In april zal elke zondag de kapel open zijn van 10.30 tot
11.30 uur voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te
kunnen steken . Dit zijn voorlopige plannen. Veel sterkte
en gezondheid.

De Kerkbalans van harte aanbevolen.
Gebed om roepingen april 2020
Voor de paus en de bisschoppen, dat zij waardige opvolgers
zijn van de apostelen en velen inspireren de Heer van nabij
te volgen.
Voor alle priesters en diakens, dat zij trouw zijn aan hun
heilige roeping en bijdragen aan een klimaat waarin
geroepenen Gods stem kunnen horen en beantwoorden.
Voor de jongeren, dat ze zich aangesproken weten door
Jezus Christus en dat velen ingaan op de roeping tot het
priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.
Gebedsintentie van paus Franciscus voor de maand
april. Dat allen die lijden aan verslaving, geholpen en
begeleid mogen worden.
Natuurlijk is de intentie nu uitgebreid met de oproep te
bidden voor alle mensen die getroffen zijn door het
coronavirus en voor hen die daaraan zijn bezweken.

