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Cluster
Corona-maatregelen verlengd tot
13 april

NIEUWS Corona
Uitzending H. Missen op ML5
Pastoor Vankan zal enkele H. Missen
opdragen die worden uitgezonden door
omroep ML5. De uitzendingen zijn op
zondagen om 10, 11, 16 en 17 uur.
De Kruisweg wordt uitgezonden om 10
en 16 uur.

In aanvulling op de eerdere maatregelen die de
Nederlandse bisschoppen hebben genomen om de
verspreiding van het coronavirus via de kerken te
voorkomen, is nu besloten dat deze worden verlengd
tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). Dit
betekent ook dat alle publieke liturgische vieringen
met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week
(het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden
afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart, maar
onder de huidige omstandigheden is dit helaas
onvermijdelijk. Verder zijn er mogelijkheden om een
mis te volgen via NPO1 op zondagmorgen om 10.00 uur
Eucharistieviering vanuit wisselende locaties.

Zondag 29 maart
Zondag 5 april
Woensdag 8 april
Donderdag 9 april
Vrijdag 10 april
Zaterdag 11 april
Zondag 12 april
Maandag 13 april

Dagkapel

Later zijn de uitzendingen te bekijken via onze website, de
website van ML5 of YouTube.

Gelukkig beschikken we in deze moeilijke tijd over een
dagkapel in elke parochiegemeenschap.
Daar vindt u een plek om samen tot Onze Lieve Heer en
de Maagd Maria te bidden voor bescherming en een
goede afloop. Wij geven deze nieuwsbrief digitaal uit
maar er worden ook enkele exemplaren in de
dagkapellen neergelegd. Neem deze gerust mee als u de
nieuwsbrief niet digitaal ontvangt. Op Palmzondag en
in de Goede Week zullen palmtakjes in de dagkapellen
worden neergelegd.
Wees welkom in onze dagkapellen voor het opsteken
van een kaarsje. ook staan er voedselmanden om te
doneren.
Verder roept pastoor Vankan kinderen en gezinnen op
om tekeningen te maken of brieven te schrijven. Deze
kunnen ook in de dagkapellen worden afgegeven ter
bemoediging
voor
al
onze
mensen
in
verzorgingstehuizen en het personeel aldaar.

Gebed in deze onzekere tijd

Het dagelijks Evangelie
Via de website www.clustertabor.nl kunt u naar het
Dagelijks Evangelie (Startpagina).
Elke dag bidt pastoor Vankan om zegen voor onze
parochies en alle mensen, ook daarbuiten.
Neem er thuis ook de tijd voor of bezoek jullie dagkapel.

5de zondag van de Vasten
Palmzondag
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Pasen
Pasen

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:
Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig
voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en
zorgcentra, in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef wijsheid en moed
aan alle politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over
anderen.
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede,
en troost allen die om hen rouwen.
Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en
menslievendheid.

Bijzondere vieringen,
wat is er nog mogelijk?
Begrafenis

Begrafenis kan in de kerk plaatsvinden in overleg met
pastoor Vankan op een gepaste manier in besloten
kring.
1e H. Communie

Het is niet zeker dat de 1e H. Communie op de
afgesproken data in Baexem en Grathem kunnen
doorgaan als de kerken langer gesloten blijven dan tot
na Pasen. Zodra er meer duidelijkheid is over de
situatie zullen we u berichten over de voortgang van
de 1e H. Communie.

Gedicht
Afgelopen week zong men als bemoediging het lied
“You’ll never walk alone”.
Direct dacht ik aan het volgende gedicht:
“Voetstappen in het zand”
Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

Kerkklokken voor hoop en troost
Elke woensdag om 19.00 uur en op Paaszondag zullen de
klokken van onze kerken een kwartier luiden. Dit is een
landelijke actie waaraan veel kerken deelnemen. De
klokken luiden om iedereen tot steun te zijn en tot het
bieden van hoop en troost in deze bizarre tijd.

Zoek geen grote woorden voor
liefde of geluk als een klein
gebaar voldoende is

www.clustertabor.nl

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."
In deze dagen lopen we niet alleen.
Ondanks “sociale afstandelijkheid”, bewandelen we
creatieve paden. We zingen, klappen, bellen, skypen,
bidden en steken een kaarsje aan. We beseffen de
kleinheid van ons zijn.
God wandel met ons mee, draag ons door deze
onzekere tijd heen.
Pastoor Marcus Vankan

