Veertigdagentijd

Vastenmaaltijden
Zeven woensdagen met activiteiten
Tijd voor bezinning

Op weg naar Pasen

2019

Water verandert alles
Zeven woensdagen met activiteiten:
1. Woensdag 6 maart
19.00 uur: Aswoensdag.
Viering met wijding van de as en het uitdelen van
askruisjes in beide kerken om 19.00 uur.
2. Woensdag 13 maart
14.00 – 16.00 uur: Hongerdoek ‘Levend water’
In de St.-Gertrudiskerk kijken en spreken we samen over
wat we zien op het Hongerdoek onder leiding van
Corrie Hamers.
18.00 uur: Vastenmaaltijd
19.30 – 21.30 uur: Bijbels Leerhuis
Samen lezen we een hoofdstuk uit het Lucas evangelie
onder leiding van em. pastoor Rud Smit.
3. Woensdag 20 maart
18.00 uur: Vastenmaaltijd
19.30 uur: bezinningsavond bij het Vastenproject
We spreken over de waterprojecten in Niger, Congo.
Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië onder leiding van
diaken Anton Janssen. Schoon water verandert alles.
4. Woensdag 27 maart
18.00 uur: Vastenmaaltijd
19.30 uur: Diaconaal Beraad
Ontmoeting en uitwisseling met de vrijwilligers van de
diaconale werkgroepen in de parochie, onder leiding
van diaken Jan Foesenek.

5. Woensdag 3 april
14.00 – 16.00 uur: Wandeling Fort Roovere
Onder leiding van pastoor Paul Verbeek lopen we door
Fort Roovere en over de Mozesbrug en mediteren over
het tekort én het genot van water.
Vertrek 14.00u vanuit Parochiecentrum (met aanmelding); start
wandeling 14.15u parkeerplaats Fort Roovere (Ligneweg nabij Schansbaan)

18.00 uur: Vastenmaaltijd
6. Woensdag 10 april
18.00 uur: Vastenmaaltijd
19.30 – 21.30 uur: Water in de Bijbel
Samen lezen we uit de Bijbel verhalen waar water een
rol speelt onder leiding van diaken Anton Janssen en
em. pastoor Rud Smit.
7. Woensdag 17 april
19.00 uur: Chrismaviering
in de H. Willibrorduskerk in Teteringen.
Aanbod van activiteiten worden georganiseerd door de
werkgroep NoordZuid en vinden plaats in het
Parochiecentrum, Burg. Stulemeijerlaan 8, tenzij anders
aangegeven. Meer info over de vastenactiviteiten vindt u op
www.lievevrouweparochie.nl en in de woensdageditie van de
Bergen op Zoomse Bode.
Eucharistieviering

OLV Lourdeskerk zondag 3 maart
afwijkende tijd: 09.30 uur (ipv 11.00 uur)
Boeteviering
dinsdag 9 april 19.00 uur St.-Gertrudiskerk
Seniorenmiddagen:
dinsdag 9 april 14.30 uur Ontmoetingskerk
en woensdag 10 april 14.00 uur Steunpunt Zonneplein

Vastenactie steunt dit jaar de waterprojecten in
Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië die
zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen en
opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij
de mensen die het nodig hebben.
Zie www.vastenactie.nl voor meer info. Collecte in de
vieringen in het weekend van 9 en 10 maart. Steun het
werk van de Vastenactie en stort uw bijdrage op giro:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie.

Vastenmaaltijd
Vanaf woensdag 13 maart, iedere week de Vastenmaaltijd in het Parochiecentrum, Burg. Stulemeijerln 8.
De tafel wordt gedekt voor 25 mensen. De maaltijd
begint om 18.00 uur met een korte bezinning en gebed.
Iedere woensdag nodigen we een groep mensen uit,
maar ook u bent welkom.
Meld u aan bij het parochiecentrum tel. 233574
of per mail bij werkgroep NoordZuid, Corrie Hamers:
corriehamers@home.nl
De deelnemers wordt gevraagd een bijdrage te geven in
de ‘vastenpot’. Hieruit worden de kosten betaald en de
rest is voor de Vastenactie.
R.-K. Lievevrouweparochie
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom tel. 0164 233574
e-mail: info@lievevrouweparochie.nl
website: www.lievevrouweparochie.nl

