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Zondag 28 februari 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant M. Prasing. 
Misdienaars Illa, Julia, Lilly. Lector Elly. Koster H. Berghout 
Gebedsintenties: Simon Reuvers. Joke van Ham(2) Voor een ernstige zieke. 
Collecte voor eigen kerk. 
 

Donderdag 4 maart 10:00 uur. Eucharistieviering. P. d Rooij 
 

Zondag 7 maart 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant M. Prasing. Diaken M. 
Bastiaansen. Misdienaars Rina, Cloë en Febe. Lector Toos Koster H. Berghout 
Gebedsintenties: Lies van Merrienboer- Korst. Marie Meeuwisse- Korst. 
Joke van Ham(3) Collecte 1ste voor eigen kerk. 2de voor Caritas vastenactie. 
 

Donderdag 11 maart 10:00 uur. Gebedsviering. 
 

Zondag 14 maart 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant P. de Rooij. Diaken M. 
Bastiaansen. Misdienaars Illa, Feline en Maya Lector Elly. Koster P. Volders. 
Gebedsintenties: Collecte voor eigen kerk. 
 

Donderdag 18 maart 10:00 uur. Gebedsviering. 
 

Zondag 21 maart 9:30 uur.  Eucharistieviering. Celebrant A Schuerman. Diaken 
M. Bastiaansen. Misdienaars Bente, Joshua en Fee. Lector Corry. Koster  P. 
Volders. Gebedsintenties: Jan van de Weijgaert. Collecte voor eigen kerk. 
 

Donderdag 25 maart 10:00 uur. Gebedsviering. 
 
Vrijdag 2 april  Goede Vrijdag. 
 
Zondag 28 maart 9:30 uur. Palmzondag. Eucharistieviering. Celebrant M. 
Prasing. Diaken M. Bastiaansen. Misdienaars Illa, Julia en Lilly. Lector Toos. 
Koster H. Berghout. Gebedsintenties: Everdina van Kaam- van Est.  
Collecte voor eigen kerk. 
 
Donderdag 1 april 10:00 uur. Witte donderdag. Eucharistieviering. Celebrant 
P. d Rooij. Diaken M. Bastiaansen. Koster P Volders. Gebedsintenties:  
 
Zaterdag 3 april 21:00 uur. Paaswake. Celebrant Misdienaars Illa, Helena en 
Febe. Lector Elly. Koster H. Berghout en P. Volders. Gebedsintenties: 
Collecte 1ste voor eigen kerk. 2de voor Caritas Voedselbank. 
 
Zondag 4 april 9:30 uur. Eerste paasdag. Eucharistieviering. 
Gebedsintenties: Lies van Merrienboer- Korst. Marie Meeuwisse- Korst. Jo van 
Schendel- Meeuwisse. 
vastenactiethema 2020/2021: Werken aan je toekomst ... 
Het belang van doorleren. In 2020 en 2021 is het Vastenactiethema 'Werken aan 
je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de 
basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat 
vergroot hun … 
Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan 
Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun 
waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor 
zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen 
gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil 
Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische 
achtergrond, hun sekse of afkomst.  
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U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl of de knop Algemeen en 
KERKTV op www.immanuel-parochie.eu  

 
Agenda Immanuelparochie cluster West. 
Dinsdag 23  feb  14:00 uur Spreekuur 
Dinsdag 2 mrt  14:00 uur Spreekuur 
Dinsdag 9 mrt  14:00 uur Spreekuur 
Woensdag 10 mrt  15:00 uur Bijeenkomst eerste communicanten. 
Dinsdag  16 mrt  14:00 uur Spreekuur 
Zaterdag 20 mrt  9:30 uur Oefenen presentatieviering 1ste communicanten. 
 
De kerkdiensten zijn weer toegankelijk voor publiek. 
Maximaal 30 personen kunnen de viering bijwonen. 
U moet zich wel vooraf aanmelden tot uiterlijk zaterdag voor de betreffende viering 
Dit is mogelijk bij: 
Monique Wassing  Tel 06 2334 0282 
Adrie Kannekens  Tel 0168 462042 
Cluster West pkwest@immanuel-parochie.eu  
Alle vieringen worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl  
Op de website van de Immanuelparochie klikt u links onder op Kerk TV. 
           

India, 1990: BIJBELSE VROUWEN De 
Indiase artieste Lucy D´Souza liet zich 
voor deze hongerdoek inspireren door 

drie oudtestamentische en drie 
nieuwtestamentische vrouwenverhalen. 
Het zijn telkens verhalen van vrouwen 

die zich inzetten voor een betere 
samenleving, voor het Rijk Gods op 

deze wereld. Zij wijzen ons de weg naar 
gerechtigheid, naastenliefde en vrede; 

zij gaan de strijd aan tegen 
onderdrukking, onrecht en racisme; zij 
kiezen voor de armen en degenen die 
gevaar en risico lopen in deze wereld. 
Zij vinden daartoe de kracht in zichzelf 

en in meditatie. Centraal op het 
hongerdoek de vrouw die het dagelijks 

brood aan het bereiden is.  
Zij is gezeten in een figuur die doet denken aan de pot waarin het kostbaar meel bewaard wordt en 
die midden in het huis staat. De kleuren oranje en groen vormen de achtergrond in de pot: de 
kleuren van de vruchtbare aarde waarop het gewas omhoogkomt. De vrouw wordt omgeven door 
korenaren, een feest van goud en leven. Zijzelf is gekleed in het wit en zit in een meditatieve 
houding; de diepte van het bestaan wordt door haar ervaren en ervaarbaar. Hierboven: De 
Egyptische vroedvrouwen Sifra en Pua redden de pasgeboren joodse jongetje (Mozes) ondanks 
een bevel van farao (Ex. 1, 15- 21). In India zijn pasgeboren meisjes weinig in tel; velen sterven 
daarom jong. Linksboven: Mirjam, de profetes en zuster van Mozes, viert samen met andere 
vrouwen de bevrijding uit de slavernij in Egypte (Ex. 15,19). Water halen is voor vrouwen in India 
dagelijkse arbeid.  Rechtsboven: De vreemdelinge Ruth blijft haar schoonmoeder trouw; samen 
rapen ze aren op het veld van Boaz om te overleven. (Het boek Ruth). In de dagelijkse strijd om 
het bestaan ligt in India de zwaarste last op de schouders van vrouwen. Rechtsonder: Maria 
bezoekt haar nicht Elisabeth. Beide vrouwen zijn in verwachting   en verheugen zich daarover 
zeer. De machtigen stoot Hij van hun troon en de eenvoudige verheft Hij. (Lc. 1, 41-56). De boom 
van de machtigen is geveld en uit de stronk van Jesse ontspruit een nieuwe loot. Midden onder: 
De vrouw uit Kanaan, geen joodse vraagt Jezus om haar dochtertje te genezen. Als hij weigert 
houdt ze aan en hij geneest het meisje (Mc. 7,25 en Mt. 15, 22). Steeds meer vrouwen in India 
komen in het geweer tegen minderwaardige behandeling in wetgeving en samenleving. 
Linksonder: Maria Magdalena raapt al haar moed bijeen en gaat naar het graf van Jezus. Zij is de 
eerste getuige van zijn verrijzenis en gaat deze lichtende boodschap aan de apostelen brengen die 
in angst en duister zich hebben opgesloten. (Joh. 20, 11-18). Ondanks alle problemen, 
achterstelling en onderdrukking blijven vrouwen in India getuigen van het leven. 
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