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In 2020 werd Pasen voor iedereen een vreemde 
ervaring. Met gesloten kerken moesten we vieren 
met enkel medewerkers. Met beperkte middelen van 
livestream en het zoeken naar (on)mogelijkheden om 
te communiceren gingen we Pasen 2020 tegemoet. 
Tegelijk keken we vol hoop uit naar het einde van de 
pandemie. Dat we een jaar later bijna voor dezelfde 
situatie zouden staan hadden we op dat moment zeker 
niet verwacht. Ook nu zal Pasen weer gevierd worden 
met beperkingen en weinig mogelijkheden. En toch 
wordt het “gewoon” Pasen!

Sinds vorig jaar Pasen tot nu hebben we op veel ma-
nieren meegewerkt om op allerlei wijzen de pandemie 
te onderdrukken en gelukkig lijkt nu met de komst van 
verschillende vaccins het licht aan de horizon te glo-
ren. Maar het vraagt moed en doorzettingsvermogen 
ondanks alle vertwijfeling en tegenslagen die telkens 
opnieuw op ons afkomen.

Diezelfde vertwijfeling en ook wanhoop lezen we te-
rug in het evangelie van de paasnacht (Marcus 169,1-
8). Gedesillusioneerd, vol verdriet en pijn trekken de 
vrouwen naar het graf van Jezus om zijn lichaam te 
verzorgen. In hun herinneringen de mooie momenten, 
wonderen en tekenen die zij samen met Hem beleefd 
hadden. Tegelijk ook met het verdriet en de pijn van 
de gevangenneming, veroordeling en kruisiging. En 
de grootste vraag die zij op hun weg naar het graf 
stellen is: “Wie zal de steen voor ons van de ingang 
van het graf wegrollen?” Waarna het lege graf en de 
ontmoeting met de jonge man hen helemaal van slag 
brengen. De zorg over wie de steen wegrolt slaat met 
de boodschap van de verrijzenis in de vroege morgen 
om in ontsteltenis, angst en vrees. Het idee dat Jezus 
hen al verkondigd had, dat Hij zou verrijzen, beklijft 
nog niet in hun denken en voelen. We zullen dat in de 
eerste dagen van Pasen blijven horen. Maar uitein-
delijk wordt de boodschap werkelijkheid en kan de 
vreugde van Pasen ook werkelijk de overhand vieren. 

Hoe zal het bij ons komende maanden gaan? Durven 
we de moed en het vertrouwen te houden dat al 
datgene wat ons afgelopen jaar zo in de ban heeft 
gehouden voorbij zal gaan? Als het vaccin werkelijk 
de overhand krijgt durven we dan weer opnieuw de 
wereld in te gaan, zonder beperkingen en maatrege-
len? Of moeten ook wij weer wennen aan het idee en 
de mogelijkheid dat het zo maar weer kan. Anders dan 
voorheen, zal er ook bij ons een paaservaring mogen 
zijn!

We zullen niet vergeten wat er gebeurd is: de dierba-
ren van wie we in kleine, soms hele kleine kring af-

Wie rolt de steen weg?

Vanuit het pastorale team

In de eerste helft van maart kreeg Pastor Janssen het 
bericht dat hij onverwacht terecht kon in het zieken-
huis om een heupoperatie te ondergaan. Dit betekent 
dat hij 6 tot 8 weken niet beschikbaar is, maar aan 
herstel en revalidatie werkt. Wij wensen Pastor Jans-
sen veel succes en sterkte bij zijn herstel en hopen 
hem snel weer in Cuijk te mogen begroeten.

Voor een korte periode mogen wij in onze parochie 
welkom heten Pater Charles Eba’a. Hij is een mede-
broeder van Pater Callistus van de Spiritijnen. Pater 
Charles is afkomstig uit Kameroen en al een hele tijd 
in Nederland. Hij heeft de priesteropleiding gevolgd 
bij de Spiritijnen in Nigeria. Pater Eba’a heeft 10 jaar 
in parochies in Rotterdam gewerkt, waarvan 8 jaar als 
pastoor en sinds 2015 was hij werkzaam als pastoor in 
Heerenveen. Sinds 1 januari 2021 is de communiteit 
in Heerenveen opgeheven en sinds kort woont Pater 
Charles in Handel. Tot hij een definitieve benoeming 
krijgt in ons bisdom zal hij als kennismaking met ons 
bisdom werkzaam zijn in onze parochie, mede ter 
vervanging van de afwezigheid van Pastor Janssen. 

Wij wensen Pater Charles een goede tijd toe in de 
kennismaking met ons bisdom en onze parochie!

Namens het pastorale team,
Pastoor Theo Lamers

scheid moesten nemen; de zware zieken in de zieken-
huizen, de onvermoeibare inzet van verzorgenden en 
verpleegkundigen, artsen en specialisten in zieken- en 
verpleeghuizen; de grote inzet van buurt- en dorps-
genoten voor mensen die uit veiligheid thuis moesten 
blijven. De grote momenten, maar ook de kleine – 
vaak niet gehoorde – behulpzaamheid!

Het wordt “gewoon” Pasen! Ook voor ons! Laten we 
vooral ook het verhaal met ons meedragen, dat God 
ons tot hier heeft gebracht. In wie wij zijn en wat wij 
voor elkaar betekenen, mogen we ontdekken dat God 
ons draagt, juist op de moeilijkste momenten van ons 
bestaan, dat Jezus is verrezen om ons een nieuwe 
toekomst te bieden. Dat wij die toekomst waar ma-
ken!

Een zalig Pasen!

Vicaris Theo Lamers

P.s. Onlangs mocht ik mijn 50ste verjaardag vieren. 
Bijzonder hartelijk wil ik danken voor alle berichten, 
telefoontjes en kaarten! Het deed mij bijzonder goed!
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We staan aan het begin van de Goede Week. De laatste week van de veertigdagentijd. 
Een week met vieringen die ons brengen tot de kern van ons geloof. Witte Donderdag: 

wij herdenken het laatste avondmaal van Jezus met zijn apostelen. Indachtig Zijn woorden 
tijdens het breken van het brood: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; 

doet dit tot gedachtenis aan Mij ’ schenkt Hij ons het sacrament van de Eucharistie. 
Goede Vrijdag: een dag van ontreddering waarop wij 

Zijn lijden en Zijn dood aan het kruis herdenken.
Daarna het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: het hoogfeest van Pasen, 

de dag waarop we Zijn verrijzenis uit de doden herdenken, de dag waarop Hij de dood overwint.

Maar: voor het tweede jaar op rij kunnen wij deze dagen niet vieren op de manier waarop we dit 
als vanouds gewend waren. Het worden sobere vieringen voor maximaal dertig personen die, 

en dat is nog één geluk, wel via de livestream voor iedereen te volgen zijn. 
Verder zal iedereen op zijn manier aan deze dagen een invulling moeten geven. 
Het is helaas niet anders en gezien de omstandigheden kan het ook niet anders.

Maar we kunnen de toekomst hoopvol tegemoet zien, er gloort licht aan het einde van de tunnel 
nu de vaccinatiecampagne voor Covid-19 volop draait. Volgend jaar zullen wij deze dagen 

waarschijnlijk weer kunnen vieren zoals we gewend waren voor 2020. 
Laten we daarnaar uitzien.

Ondanks alle tegenslag wenst het parochiebestuur u een Zalig Paasfeest. 
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Op dit moment zijn er voor het samen vieren nog 
geen grote veranderingen afgekondigd. Nog steeds 
geldt het maximum van 30 bezoekers per viering. Voor 
de weekenddiensten en bijzondere vieringen (als de 
Goede Week en Pasen) geldt dat reserveren nood-
zakelijk is. U kunt reserveren via de reserveringsite: 
https://eventix.shop/fseq4td5 of telefonisch via het 
parochie-secretariaat, dagelijks tussen 10 en 12 uur. 
De weekmissen zijn vrij toegankelijk, u wordt daar bij 
de ingang geregistreerd. Voor de vieringen geldt dat 
het dragen van een mondkapje bij binnenkomst, com-
muniegang en verlaten van de kerk verplicht is.

Maatregelen

Alle geplande diensten worden via de live-stream 
uitgezonden. Voor zondagen en bijzondere vieringen is 
er een “stream-team” van vrijwilligers, die zorgen dat 
er meer afwisselende beelden uitgezonden worden. De 
vieringen kunt u volgen of terug kijken via de website 
van de parochie www.martinuscuijk.nl. Onderaan op 
de website is een speciale knop verschenen waarmee u 
rechtstreeks doorlinkt naar onze stream-pagina.
Zoals wel vaker is alle begin moeilijk en is er afgelopen 
weken wel eens even iets misgegaan met de stream. 

De oorzaak ligt 
soms bij ons 
en soms bij de 
server. Maar ge-
lukkig gaat het 
de meeste tijd 
uitstekend!

Livestream

Maandag tot en met zondag 10.00 uur
Extra weekendviering: zaterdag 19.00 uur.

Goede Week en Pasen
Dinsdag 22 en woensdag 23 maart zijn de mededelin-
gen bekend geworden van de burgerlijke en kerkelijke 
overheden aangaande de (on)mogelijkheden voor de 
vieringen in de Goede Week. Helaas, maar ook begrijpe-
lijk is er geen verruiming de aantallen. Voor de paaswake 
he0bben de bisschoppen verlof gegeven om deze vóór 
het invallen van de duisternis te vieren. 
Met deze maatregelen is de indeling voor de Goede Week 

Vieringen

vastgesteld. Reserveren kan via het reserveringssysteem 
of met een telefoontje naar de pastorie. Houdt u onze 
website en sociale media in de gaten. Uiteraard worden 
ook alle vieringen via de livestream uitgezonden.

Palmzondag
zaterdag 27 maart 19 uur, 
Eucharistieviering met palmwijding
zondag 28 maart 10 uur, 
Eucharistieviering met palmwijding
Maandag in de Goede Week
maandag 29 maart 10 uur, 
Eucharistieviering
Dinsdag in de Goede Week
dinsdag 30 maart 10 uur, 
Eucharistieviering
dinsdag 30 maart 19 uur, 
Viering van Boete en verzoening
Gebedsdienst met aanbidding, orgelspel en gelegen-
heid om het sacrament van boete en verzoening te 
ontvangen.
Woensdag in de Goede Week
woensdag 31 maart 10 uur, 
Eucharistieviering
woensdag 31 maart 19 uur,
Chrismamis (te volgen via het YouTube kanaal Sint-Jan 
Den Bosch)
Witte Donderdag 
donderdag 1 april 19 uur, 
Eucharistieviering
(geen ochtendmis!)
Goede Vrijdag
vrijdag 2 april
15 uur, kruisweg volwassenen
16 uur, kruisweg kinderen (alleen via livestream)
19 uur, Goede vrijdag plechtigheid
(geen ochtendmis!)
Paaswake 
zaterdag 3 april 19 uur, 
Eucharistieviering met lichtritus en lezingendienst.
(geen ochtendmis!)
Eerste Paasdag
zondag 4 april 10 uur, 
Eucharistieviering
zondag 4 april 12 uur, 
Eucharistieviering
Tweede Paasdag 
maandag 5 april 10 uur, 
Eucharistieviering

Het is nog een eindje weg, maar mei komt er al vlug 
weer aan. Ter ere van Maria zullen we op maandag, 
woensdag en zaterdag voorgaand aan de eucharistie-
viering van 10 uur om 9.30 uur de rozenkrans bidden.

Rozenkrans gebed meimaand



maart 2021 ● extra nieuwsbrief ● de Mantel ● 5 

den wanneer zij de littekens zien. Hoewel de fysieke 
pijn veroorzaakt door de verse wond er niet meer is, 
kan het litteken nog steeds een bron van pijn en zelfs 
schaamte zijn. 

Veel mensen proberen er alles aan te doen om niet 
alleen hun wonden te verwijderen, maar ook om de 
littekens van hun wonden uit te wissen. Zij willen zich 
ontdoen van alles wat hen aan de wonden herinnert. 
Wij zouden ons ook afvragen waarom de wonden van 
Jezus niet verdwenen na de opstanding, waarom zou 
Jezus ervoor kiezen om die wonden of de littekens 
ervan te dragen nadat Hij de dood had overwonnen. 
Ik vroeg me af of de wonden nog vers waren toen Tho-
mas ze zag, omdat ze na drie dagen nog niet geheeld 
konden zijn. Ik vroeg me af waarom Thomas er nooit 
aan gedacht had dat hij zijn Meester nog meer pijn 
zou kunnen doen door naar de oude wonden te zoeken 
en zelfs zijn vingers in een wond te steken die nog 
vers hoorde te zijn. Waarom was Thomas zo onbekom-
merd en onverschillig over een gewonde man? 

We moeten begrijpen dat je wonden op verschillende 
manieren kunt verstaan. Toen Jezus gewond was, 
waren Zijn leerlingen ook op verschillende manieren 
gewond. Daarom moest Jezus het genezingsproces be-
ginnen naar gelang ieders wonden. Thomas was zwaar 
gewond door de gebeurtenissen van de kruisiging. 
Hoewel hij nooit op de plaats van de kruisiging was, 
droeg hij de wonden van de spijkers en speer met zich 
mee en deze bleven hem bij. Zijn hart was gebroken, 
geen wonder dat hij niet aanwezig was toen Jezus 
aan anderen verscheen. Hij liep weg van de wonden 
en probeerde de littekens uit te wissen en alles wat 
hem aan de wonden zou herinneren. De enige manier 
om de wonden van Thomas te helen was hem te laten 
zien dat de man die verrezen was, de man met de 
wonden was. 

De ervaring van Thomas verschilt niet veel van de 
onze. Wij hebben verschillende manieren om met 
onze wonden om te gaan: we proberen ze te ontken-
nen, we proberen ervoor weg te lopen, we proberen 
ze te verbergen, meestal doen we alles wat in ons 
vermogen ligt om de confrontatie met onze wonden 
te vermijden. Soms nemen we onze toevlucht tot het 

 Alleen als ik de wonden van de spijkers en de speer 
zie…” als wonden het verhaal vertellen. 

Het verhaal van de verrijzenis is omgeven door 
zoveel interessante gebeurtenissen: het wegrollen 
van de steen dat de vrouwen verontrustte toen ze op 
weg gingen om het lichaam te zalven, de vermeende 
tuinman die Jezus bleek te zijn, de ontmoeting op 
de weg naar Emmaüs, enz. Van al deze gebeurtenis-
sen staat de gebeurtenis van de twijfelende Thomas 
op zichzelf. De twijfel van Thomas heeft een stempel 
gedrukt op de naam die hij droeg. Een ongelovige 
Thomas zijn is een professionele twijfelaar zijn. Ik 
word in deze periode van crises door het Coronavirus 
aangetrokken om te spreken over iets wat ik belang-
rijk vind in het verhaal van Thomas. 

Thomas’ twijfel was niet gebaseerd op het zien van 
Jezus, het was gebaseerd op iets diepers. Hij heeft er 
nooit aan getwijfeld dat de andere leerlingen Jezus 
zagen, hij heeft nooit gezegd: “tenzij ik Hem zelf 
zie”, maar hij zei: “Alleen als ik de wonden van de 
spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan 
voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal 
ik het geloven” (Johannes 20,25). Voor Thomas zijn 
alleen de wonden of hun sporen in staat om hem te 
overtuigen van de verrezen Heer. Het verhaal dat de 
andere leerlingen vertelden was niet overtuigend, hij 
heeft nooit echt bedoeld dat ze logen, maar hij had 
de wonden nodig om het verhaal te vertellen. Waarom 
waren de wonden belangrijk voor Thomas? 

Wonden kunnen een verhaal vertellen op een manier 
zoals niets anders dat kan. De littekens, de rimpels, 
de misvormingen, het mank lopen, de gebroken-
heid, het trauma, de breuk, en alle andere symbolen 
en bewijzen die wonden achterlaten vertellen een 
verhaal op een meeslepende en overtuigende manier. 
Voor sommige mensen zijn de wond en het litteken 
een voortdurende herinnering aan iets dat zij willen 
vergeten, dit is de reden waarom zelfs wanneer de 
wonden genezen zijn, sommige mensen nog steeds lij-

Als wonden het verhaal vertellen
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Pasen, de dag die de Heer heeft gemaakt, is voor 
ons meer dan een herinnering aan de opstanding van 
Jezus. Pasen is ook ons feest! In de verrijzenis van 
Jezus zijn ook wij opgestaan uit de dood, en opent 
zich voor ons een radicaal nieuwe toekomst: wij 
zijn met Christus tot een nieuw leven verrezen. Wij 
willen getuigen zijn van de Blijde Boodschap dat wij 
geroepen zijn om eeuwig met Hem te leven. Laat ons 
daarom jubelen en juichen en de Heer danken voor 
zijn goedheid. 
· federatie St.-Andries-St.-Michiels-Brugge 
· feest van Pasen

Pasen

likken van onze wonden, gebruiken we onze wonden 
om medelijden aan te trekken, houden we ons vast 
aan het verleden en kijken we naar onze littekens 
alsof het nog steeds wonden zijn. Sommige mensen 
bewaren zelfs wat overblijfselen van hun wonden, 
zodat ze gemakkelijk terug kunnen vallen op zelfme-
delijden. We reageren op onze wonden als slachtoffers 
of als overwinnaars. Jezus droeg zijn wonden als een 
overwinnaar en niet als een slachtoffer. Hoewel Hij 
slachtoffer was, transformeerde Hij de wonden tot die 
van een overwinnaar, waardoor ze bronnen van kracht 
en glorie werden. 

De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben 
ons allemaal op verschillende manieren verwond. 
Onze wereld is gewond geraakt door het virus dat nog 
steeds weigert weg te gaan. De levensstijl van men-
sen heeft een zware klap gekregen, economieën zijn 
ineengestort, en wat nog belangrijker is, kostbare en 
dierbare levens zijn verloren gegaan, velen vechten 
misschien nog steeds voor hun leven terwijl we dit 
lezen. Het is dan ook heel belangrijk dat we in deze 
paastijd kijken naar de gewonde Verlosser zoals Hij 
Zijn wond draagt, niet als slachtoffer maar als over-
winnaar en genezer. In Zijn ontmoeting met Thomas, 
die gewond was door diepe twijfel, waren het Zijn 
wonden die het verhaal vertelden, het waren Zijn 
wonden die Thomas genazen en hem terugbrachten, 
en voor het eerst horen we iemand Hem noemen: 
“mijn Heer en mijn God”. Dat is de kracht van won-
den en littekens. 

Deze paastijd nodigt ons uit om de wonden en litte-
kens van deze pandemie te gebruiken om het verhaal 
te vertellen van overwinning, genezing, nieuw leven, 
glorie, meesterschap, geloof en optimisme. Het is aan 
ons om te kiezen en te beslissen hoe we onze won-
den en littekens gaan gebruiken, het is aan ons om 
te besluiten ze krachtig en positief te confronteren 
en ze te gebruiken om grote verhalen te vertellen, 
verrijkende verhalen, kracht-gevende en inspirerende 
verhalen; de verhalen van overwinnaars en niet van 
slachtoffers. Het verhaal dat we vertellen met onze 
wonden en littekens is heel belangrijk; ze dragen veel 
bij aan wie we zijn en wie we aan het worden zijn. 

Het is bijna onmogelijk om in deze wereld niet ge-
wond te raken; sommige mensen dragen meer fysieke 
wonden terwijl anderen meer psychologische en 
emotionele wonden dragen. Het maakt niet zo veel 
uit hoeveel en op welke manier we gewond zijn, maar 
het verhaal dat we met onze wonden vertellen, het 
verhaal dat we van die wonden en littekens maken, is 
heel belangrijk. 
De meeste mensen die echt gelukkig en succesvol 
zijn, zijn niet de minste gewonden. In feite waren het 
mensen die op zoveel manieren gewond zijn geweest, 
maar die in staat waren om uit hun wonden en litte-
kens mooie en prachtige verhalen op te bouwen. 

Sommige dingen zijn gemakkelijker gezegd dan 
gedaan; het veranderen van onze verhalen en het her-
structureren van de verhalen die we met onze wonden 
en littekens hebben verteld, kan een grote uitdaging 
blijken te zijn. Toch is het de moeite waard om het 
uit te proberen en het is de volharding waard. Natuur-
lijk, het vergt tijd, het vergt geduld, het vergt geloof; 
geloven in ons potentieel zowel bekend als onbekend, 
geloven in God die klaar staat en bereid is ons bij te 
staan. Het vereist bepaalde dingen die we nog niet 
hebben en die we moeten smeden met de grondstof-
fen die we wel hebben. 

Zoals elk prachtig verhaal vereist het de juiste per-
spectieven, de juiste decors, kostuums, bewegingen 
en emoties die verhalen prachtig en inspirerend ma-
ken. We kunnen veel van deze vereisten halen uit de 
verhalen van dit seizoen van Pasen. 

Moge jij die materialen vinden om van jouw leven 
een prachtig, verrijkend, versterkend, inspirerend en 
glorieus verhaal te maken. 

Zalig Pasen! 

Pastor Callistus Offor 
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Op 30 oktober 2020 is een graag geziene koster van de 
Jozefgemeneenschap, Jos van de Geer overleden. De 
Jozefgemeenschap heeft een In Memoriam voor hem 
geschreven. 

Bij deze nieuwsbrief die door de Jozefgemeenschap 
wordt bezorgd is het In Memoriam toegevoegd. Voor 
andere geïnteresseerden in de parochie is het terug te 
vinden op de website van de parochie. 

In Memoriam Jos van de Geer 

Op een dag ontdek je 
dat er voor je hart 
een steen is gerold. 
De bron van je leven 

blijkt een graf 
van vergetelheid geworden. 

Tevergeefs blijf je zoeken 
naar een God die afwezig lijkt. 

In je binnenkant knaagt de vraag 
of het wel mogelijk is 

dat liefde het laatste woord zal hebben.
Angst, pijn, verdriet en zorgen 

gooien stenen op je weg 
die je verhinderen om 
naar ‘binnen’ te gaan.

 
Je zoekt buiten jezelf om 

in een wereld die omzwachteld lijkt 
met twijfels en onbegrip. 

Tot er een dag komt 
waarop je beslist om naar binnen te gaan, 

om te ontdekken dat er Iemand 
de steen heeft weggerold 

en al in jezelf tot leven kwam. 

Ga maar naar binnen en ervaar 
dat Pasen aan jou gebeurt. 

Het is geen verhaal van lang vervlogen tijden 
of over een verre toekomst. 
Pasen gebeurt hier en nu.

In het diepst van jezelf 
baant het licht van nieuw leven 

zich een weg 
in het hart van jouw verhaal. 

Jij bént het nieuwe leven. 

* Bij Joh. 20,1-9: het evangelie van Pasen  
* door Vincent Duyck 

* federatie St.-Andries-St.-Michiels-Brugge

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat er dan nog 
steeds beperkende maatregelen gelden in verband 
met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bis-
schoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer 
er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speci-
ale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 
17 februari, online is gegaan. De site biedt links en 
downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis 
optimaal te beleven en te vieren. 

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de 
boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar 
leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de 
website www.vierpasen.nl. De website helpt bezoe-
kers om de eigen parochie te vinden en om zo op de 
parochiewebsite te kunnen checken of er plek is bij 
een van de vieringen. 
Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is 
het vaak mogelijk om thuis mee te vieren via een 
livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagoch-
tend een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-
NCRV. 

Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links 
en downloads. Er is een link naar liturgieboekjes die 
helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de 
Veertigdagen- en Paastijd. 

De bisschoppen geven uitleg 
In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op 
de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de 
bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke 
onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is 
op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor 
de Veertigdagentijd te vinden. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te 
brengen aan www.vierpasen.nl  en te kijken hoe de 
website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paas-
tijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. 

Doe mee, Vier Pasen! 

Vier Pasen! 
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Parochiestatistiek

Will Verkerk – Tacke Frans Mooren
Marinus van Erp Ben Dado

Uitvaart

Ons gebed wordt ge-
vraagd voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. We hebben 
van hen in kleine kring 
afscheid genomen in de 
kerk of op het cremato-
rium, of voor hen is ons 
gebed gevraagd:

Brabant 1653: 
ontdek religieuze muziek van eigen bodem

Al drie eeuwen ligt zijn muziek goed opgeborgen in een 
archief. Maar het werk van de Boxmeerse geestelijke 
Benedictus à Sancto Josepho (1642-1716) is nu weer te ho-
ren. Recent ontdekten organiste Tineke en violiste Judith 
Steenbrink, de drijvende krachten achter het orkest Hol-
land Baroque, dat ze te midden van interessant muzikaal 
erfgoed opgroeiden. Een omvangrijk onderzoek volgde 
en leverde inzicht in de ongekend rijke muzikale cultuur 
waarvan hij deel uitmaakte. Ze maakte er de cd Brabant 
1653 van en presenteren dat tijdens een concert via de 
livestream.
 
Op de cd speelt Holland Baroque samen met zes solisten 
de monastieke muzikale tradities van het 17e-eeuwse 
Noord-Brabant. Het bevat werken van Benedictus à Sancto 
Josepho, Cornelis Verdonck, Carl Rosier, Herman Hollan-
ders. Wellicht wat onverwacht op dit album is het ‘Ave 
Maria’ Van Herman Finkers. 
Heeft u interesse dan is de cd (à 20,-) te bestellen door 
een e-mail te sturen naar: info@hollandbaroque.com 

De muziek werd live gepresenteerd tijdens een online 
livestream op 28 februari om 20:00 uur. U kunt dit koste-
loos bekijken? Ga voor meer informatie over de cd en de 
livestream naar: www.hollandbaroque.com. 
Judith: ‘Het in kaart brengen van je eigen muzikale land-
schap is ontzettend spannend. Tineke en ik zijn opge-
groeid in Oeffelt, vlakbij Boxmeer. In Nederland denken 
we dat er behalve Sweelinck een muzikaal moeras was in 
de 17de eeuw. Niets is minder waar. Wij zijn geraakt door 
de eigenheid en zeggingskracht van dit repertoire. De 

Religieuze muziek

Noord-Brabantse componisten, Cornelis Verdonck (1563-
1625), Carl Rosier (1640-1725), Herman Hollanders (1595 
- ca. 1640), en natuurlijk Benedictus à Sancto Josepho, 
hebben een unieke manier om de tekst tot uitdru kking 
te brengen. Niet over-dramatisch of overdadig, maar wel 
sterk emotioneel. Het is een herkenbare stijl.’ 

Harm Zeven, Harm@hollandbaroque.com. Meer info www.
hollandbaroque.com

GOD IS TROUW! 
De grote dagen van de Goede Week breken aan: 

Witte Donderdag 
met de herdenking van het Laatste Avondmaal. 

Goede Vrijdag 
met het lijden en de kruisdood van Jezus. 

Stille Zaterdag 
met ‘s avonds (of ‘s nachts) de Paaswake: 
de liturgie van de opstanding van de Heer, 

die met Pasen, - de dag der dagen - 
verder uitgezongen wordt.

 
In die paar dagen 

is het leven van Jezus samengebald. 
Hij heeft zichzelf prijsgegeven 

opdat wij leven zouden vinden in overvloed. 

En wij? Wat kunnen wij doen? 
Wij kunnen ons hart openen, luisteren, meevieren, 

met Hem de weg meegaan, 
aanvaarden wat niet te begrijpen valt... 

Zelf gegeven mensen zijn, 
liefde, vergeving en vreugde uitstralen, 

het leven alle kansen geven, 
het tot een feest helpen maken voor velen. 

· federatie St.-Andries-St.-Michiels-Brugge 
· Goede Week 
· H. Triduüm


