
Lauden 
Tijdens de vastentijd zal er op iedere doordeweekse ochtend (maandag t/m 
vrijdag) om 6:00 uur de Laudes (morgengebed) gebeden worden in de 
Fatimakapel van de Agneskerk (Newtonstraat 326), beginnend maandag 11 
maart. Iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten en zo de dag te 
beginnen met een lof aan God. 

 
Vaste wandelingen 

Evenals vorig jaar wil het Pastorale team graag weer wandelen met u in de 
Veertigdagentijd! Vorig jaar startten al deze meditatieve wandelingen in de 
Jacobuskerk. Dit jaar vanuit 6 kerken in onze parochie Maria Sterre der Zee, 
een parochie waarin diversiteit hoog in het vaandel staat! Onze kerken staan 
in verschillende buurten van de stad en hebben daar hun eigen functie en 
aantrekkingskracht. Vandaar ons thema: KERK ZIJN IN DE BUURT! Dit jaar 
worden ook onze protestantse broeders en zusters uitgenodigd om met ons 
mee te lopen.  
 

Start van de wandeling is steeds op elke woensdag in de veertigdagentijd om 
9.30 uur. Een lid van het pastorale team leidt de wandeling in met een 
bezinnende tekst. Deze tekst zal ons tijdens de wandeling vergezellen. Een uur 
later staat de koffie voor u klaar. Trek de stoute (wandel)schoenen aan en 
doe mee!!! Meer informatie en vertrekpunten vindt u in de aparte folder 
achterop de tafels. 

Op weg naar Pasen 
De Jabobusgemeeenschap heeft  weer een geloofsverdieping in de vastentijd. 
Meer info in de folder achterop de tafels. 

 
Agapeviering 

Zoals elk jaar wordt er tijdens de vastentijd weer een Agapèviering gehouden 
en wel op maandagavond 1 april. Een Agapèviering is een gezamenlijke 
maaltijd met daarbij aandacht voor bezinning en gebed als voorbereiding op 
Pasen. Ook wordt tijdens deze maaltijd aandacht besteed aan het 



Vastenactieproject. De Agapèviering zal worden gehouden in ons 
parochiecentrum. U bent welkom vanaf 18.00 uur; de maaltijd begint om 
18.30 uur. Wilt u aan de Agapèviering deelnemen, koop dan een maaltijdbon. 
Deze bonnen zijn op de zondagen 17, 24 en 31 maart  verkrijgbaar bij de leden 
van de Pastorale Werkgroep achter in de kerk na afloop van de 
Eucharistievieringen. De kosten zijn € 3,- per persoon. Iedereen is van harte 
welkom bij de Agapèviering. De leden van de Pastorale Werkgroep nodigen U 
dan ook graag hiervoor uit. 

 
Huispaaskaarsen 

Op zondag 17, 24 en 31 maart kunt u na de viering van 10.00 uur achterin de 
kerk Huispaaskaarsen bestellen. 
 

Bezinningsochtend 
Woensdagmorgen 27 maart is er weer een Bezinningsochtend. Het thema die 
morgen is : Verschillen in Spiritualiteit. Aanvang 10.00 uur in de pastorie. 

 
Geloven Nu 

Op donderdag 4 april is er weer een Geloven Nu bijeenkomst om 20.00 in de 
pastorie. 

 
Vastenproject Hulp aan kansarme jongeren in Togo 

In een zeer afgelegen en arme streek in het binnenland van het Afrikaanse 
land Togo is er voor jongeren bijna geen werk en zijn velen werkeloos. Dit 
komt mede doordat er nauwelijks toegang is tot scholing. De broeders van St. 
Jan proberen hier verandering in te brengen door jongeren een opleiding te 
geven waarmee ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zo wil men 
opleidingen voor metselaar en irrigatiedeskundige opstarten. Om dit mogelijk 
te maken vragen de broeders aan ons om financiële ondersteuning. Laten wij 
de broeders deze noodzakelijke hulp geven. U kunt uw bijdrage kwijt in het 
offerblok bij het bord over de vastenaktie. Op zondag 7 april zal er na de 
viering een speciale deurcollecte zijn. 

 
 
 



Palmpaasstokken maken 
Zaterdagmorgen 13 april kunnen alle kinderen vanaf 11.00 uur een 
Palmpaasstok maken. Deze worden op Palmzondag tijdens de viering van 
10.00 weggebracht naar ouderen in onze parochie. 

 
Willibrordzomerkamp 

Achterop de tafels liggen flyers en inschrijfformulieren voor het 
Willibrordzomerkamp deze zomer. 
 
 
 

Zondag 14 april Palmzondag  10.00 uur Nederlands 
      12.00 uur Spaans 
 
Dinsdag en Woensdag     9.30 uur Fatimakapel 
 
Donderdag 18 april Witte Donderdag  19.30 uur Nederlands/Spaans 
 
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag  15.00 uur Kruisweg Ned/Sp 
       19.30 uur Kruishulde Ned/Sp 
 
Zaterdag 20 april Paaszaterdag  21.00 uur Paaswake Ned/Sp 
 
Zondag 21 april Pasen   11.00 uur Nederlands/Spaans 
 


