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Dinsdag- en donderdag om 08.30 uur H. Mis in de Mariakapel. 
Voorganger Frans Dortmans OSC 

zo 01 mrt – 10.00 
uur 

1e zo 40-dagentijd 

groep ‘Woord en Gebed’ 
 

Pauluskwartet 

zo 08 mrt – 10.00 
uur 

2e zo 40-dagentijd 

groep ‘Gaandeweg’ koor Ter Linde 

zo 15 mrt – 10.00 
uur 

3e zo 40-dagentijd 

groep ‘Mistral’ 

gecanceld 
koor Mistral 

zo 22 mrt – 10.00 
uur 

4e zo 40-dagentijd 

groep ‘Thematische vieringen’ 
Kruiswegviering 

 

zo 29 mrt – 10.00 
uur 

5e zo 40-dagentijd 

groep ‘Woord en Gebed’ Pius X intervalkoor 

zo 05 apr – 10.00 
uur 

Palmzondag 

groep ‘Woord en gebed’ Cantor John Hilhorst 

 

AGENDA OVERIGE ACTIVITEITEN MAART 2020 

elke donderdag 
om 19.00 uur 

meditatiebijeenkomst Kruisherenkapel 

 
 

 

VASTENAKTIE 2020:  
Gezond voedsel voor de Asmat-
bevolking 
 

In 2018 werd al eerder uw aandacht 
gevraagd voor en Kruisherenproject in 
Agats in Papua Nieuw-Guinea. Inmiddels 
is daar de Koperasi Pastoral gerealiseerd, 
een ‘winkel’ waar de plaatselijke Asmat-
bevolking tegen reële prijzen hun 
levensbehoeften kunnen kopen en hun 
waren te koop aan kunnen bieden. 
Daarnaast worden er trainingen gegeven 
aan volwassenen om op een 
verantwoorde wijze met hun geld om te 
gaan. En natuurlijk is er ook onderwijs 
voor kinderen. Deze Vastenaktie richt zich 
met name op hen! 
 

Gezonde voeding is belangrijk voor de 
lichamelijke ontwikkeling van kinderen en 
natuurlijk ook voor ouderen. 
De kinderen van Agats krijgen geen 
gezonde voeding. Alles komt uit blikken 
en potjes, want dat is veel goedkoper dan 



bijv. verse groenten en fruit. Gevolg is, dat 
de kinderen snel ziek worden. 
Daarom gaan de kruisheren daar een 
nieuw project opstarten om dit te 
verbeteren. De ouderen wordt geleerd om 
hun land te bewerken en zó gezond 
voedsel te laten groeien.   
Aan de andere kant moet kinderen het 
belang van gezond voedsel worden 
bijgebracht. Eén keer per week willen de 
Kruisheren de kinderen een gezonde 
maaltijd op school geven. Daarnaast gaan 
ze de kinderen leren een gezonde 
maaltijd klaar te maken. 
Het heeft even tijd nodig om de effecten 
daarvan zichtbaar te maken, maar dat het 
nodig is, daarvan is iedereen overtuigd. 
Om 200 jongeren een jaar lang wekelijks 
gezond te laten eten, is ruim € 3000 per 
 

jaar nodig. De kookcursus voor die 
jongeren kost ook ruim € 1000 per jaar. 
Voor hun (gezonde) toekomst is dit van 
levensbelang! De Koperasi Pastoral 
begint z’n vruchten af te werpen, mede 
dankzij de steun uit Uden! Mogen zij wéér 
op u rekenen? 
 

In de Vastentijd is er iedere zondag (vanaf 
1 maart) een inzameling en natuurlijk ook 
na de vieringen in het Paasweekend (11 
en 12 april). U kunt uw bijdrage ook 
overmaken op rek.nr. NL73 ABNA 0625 
4828 91 t.n.v. Missieprokuur Kruisheren 
o.v.v. Uden helpt Asmat. De 
Missieprokuur is een ANBI-instelling 
(ANBI-nr 806715236). Uw gift is dus 
aftrekbaar van de belasting.  
Van harte bij u aanbevolen. 
 
 

Zondag 8 maart 
Een andere kijk op Jezus.  
Door de ontmoeting van Jezus met Elia en Mozes zien de leerlingen Jezus anders. Er 
wordt iets open gebroken in hun manier van kijken en spreken over Jezus. 
U bent van harte welkom om deze verandering mee te beleven in de viering van deze dag. 
 
 

Zondag 15 maart 
Vandaag wordt het thema “open breken” zichtbaar door de lezing van Jezus die water 
vraagt aan een Samaritaanse vrouw. 
In de tijd van Jezus was dat niet gewoon. Hiermee brak Jezus een tabou open en liet hij 
zien dat je open moet staan voor anderen. 
De viering van Mistral kreeg dan ook de ondertitel mee; Open staan voor elkaar. 
 
 

Kruisweg zondag 22 maart 
Op zondag 22 maart om 10.00 uur zal er een heel bijzondere Kruisweg vertoond worden. 
In samenwerking met kunstenaars hebben gedetineerden van de Penitentiaire  inrichting  
de Kruisberg in Doetinchem kunstwerken gemaakt waarbij zij zich lieten inspireren door de 
14 bekende kruiswegstaties, waaraan nog een Paas-statie is toegevoegd. 
De kunstenaars en de gedetineerden hebben samen nagedacht over de verschillende 
onderwerpen van de staties. Zij kwamen tot de verrassende ontdekking dat die veel 
overeenkomst vertoonden met het leven van de gedetineerden en vooral met hun 
gevoelens 
Het geheel zal omkleed worden met muziek. 
Hartelijk welkom !  

 
Vooraankondiging Concert op  
5 april aanstaande. 
 

Het is ons gelukt om een concert te 
organiseren van Renze Ferwerda, een 
zanger in de stijl van Frans Halsema en 



Jacques Brel, aldus Dieter van den Berg 
in het Brabant Cultuur Magazine.  
Andere recensenten spreken over: 
‘Kleinkunst in zijn grootste vorm’ en 
‘zanger van het hart’ of ‘Chansons vanuit 
de bron’,. 
Wilt u meer van hem weten: 
http://www.renzeferwerda.be/  
Kortom, zeer de moeite waard om de 
datum te reserveren: 
5 april om 15.00 uur, entree € 10,= 
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