Een nieuwe nieuwsbrief
Dit is het eerste nummer van de nieuwsbrief in de Corona-tijd. Op deze manier
willen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in
de parochie, die er in deze tijd ook zijn, maar dan langs digitale weg.
Omdat rondbrengen op dit moment voor de bezorgers te risicovol is, en er de
komende tijd ook geen vieringen zijn, hebben we besloten om een
maandelijkse nieuwsbrief te maken in plaats van het komende nummer van het
parochieblad.
De nieuwsbrief wordt op de website https://parochiedegoedeherder.nl
gepubliceerd. Daarnaast krijgen de parochianen die hun emailadres aan de
parochie hebben gegeven, de nieuwsbrief via email gestuurd.

Mocht u mensen kennen die deze nieuwsbrief niet ontvangen, en daar wel prijs
op stellen, stuurt u deze dan gerust door.
De redactie van het parochieblad

IN DIT NUMMER:

VIERINGEN GOEDE WEEK (LIVESTREAM)

• Pastoor Jeroen Miltenburg: De grote
reset knop
• Wat met de Eerste Communie en het
Vormsel
• De videolog (vlog) van de priesters
• Vastenactie 2020
• Waar mensen eventueel nog een
palmtakje kunnen halen
• Vitamientjes van pastor Theodoor
• Preek van de week
• Pasen!

Goirle
Zondag 12-04-2020 Paaszondag 10.00u.
Lokale Omroep Goirle (LOG)
kanaal 44 (Ziggo) en kanaal 1416 (KPN).

De meeste actuele informatie
vindt u op:
www.parochiedegoedeherder.nl

Petrus en Paulus
Donderdag 09-04-2020 Witte Donderdag 19.00 u
livestream
Vrijdag 10-04-2020 Goede Vrijdag 19.00 u
livestream
Zaterdag 11-04-2020 Paaswake 21.00 u.
livestream
Zondag 12-04-2020 Paaszondag 10.00 u.
livestream
Maandag 13-04-2020 2e Paasdag 10.00 uur
livestream
Trouwlaan
zondag 12-04-2020 Paaszondag 10.00 u.
https://www.facebook.com/parochiehlgm

De grote reset knop
Het is het gesprek van de dag en het beheerst een belangrijk deel van ons leven en onze omgang met
elkaar, onze werkzaamheden, school etc: Het coronavirus. Een paar maanden geleden waren we ons
nog nergens van bewust, toen was het nog ver weg helemaal in China en nu is het bij ons.
We zitten verplicht opgesloten. Velen zijn bezorgd voor (oudere) familieleden of voor zichzelf. Er is
veel onzekerheid. Gaan we hetzelfde meemaken als Spanje en Italië? Wat gaat er gebeuren als ik dit
virus krijg? We voelen ons kwetsbaar.

HET LIJDEN

We voelen ons kwetsbaar

Het werkt ook als een grote
resetknop.
De wereld staat even stil. We
stellen ons opnieuw in.
Het roept ook diepere vragen op
naar de zinvolheid van ons
leven.
Wat vind ik echt van belang?
Maar ook: waar is God in onze
moeilijkheden?

DE GOEDE WEEK

Misschien ervaren we een stuk
van het antwoord als we de
Goede week meemaken, de
week voor Pasen. Ook al kunnen
we niet de vieringen in de kerk
live mee-vieren, en missen we
de gemeenschap, we kunnen
thuis via het scherm de inhoud
van Pasen ervaren.

De Goede Week is het moment dat
Hij ons iets heel kostbaars geeft,
uitzicht op geestelijk leven, op
eeuwig leven. Zo kunnen we de
moeilijkheden van elke dag anders
beleven, zonder wanhoop.

We kunnen dan ervaren dat
Jezus voor ons geleden heeft,
dat Hij ons niet aan ons lot
overlaat. Jezus heeft dezelfde
moeilijkheden ervaren. Hij was
angstig, opgesloten, Hij gaat
het lijden en de dood
tegemoet. Dat heeft Hij uit
liefde voor ons gedaan. Tegelijk
is Jezus niet wanhopig.

De Goede Week neemt het lijden
niet weg maar leert ons er anders
mee omgaan. Dat is mijn
persoonlijke ervaring en dat wens ik
u toe.

Als dat lukt wordt het een echte
Goede Week voor ons.

Jeroen Miltenburg pr.

Jezus heeft voor ons
geleden, Hij laat ons
niet aan ons lot over

PALMTAKJES
Mocht u nog geen gewijd
palmtakje hebben, dan kunt
u er nog een ophalen in de
kerkportalen van ’t Heike of
de Heuvel.

De meest actuele informatie vindt u op: https://parochiedegoedeherder.nl

VASTENACTIE 2020
Het thema is: “Werken aan je Toekomst”.
Een beter leven dankzij goed onderwijs.
Wij vinden het heel gewoon dat onze kinderen, na
de basisschool ook voortgezet onderwijs volgen en
leren voor een beroep. In ontwikkelingslanden
hebben veel kinderen vaak weinig of zelfs helemaal
geen onderwijs gevolgd. En dat is dan weer een
belangrijke oorzaak van werkeloosheid en armoede.
Daarom zet vastenactie zich in om zoveel mogelijk
kinderen in staat te stellen, onderwijs te volgen.
Dit jaar is de collecte in de kerken voor de
Vastenactie stilgevallen.
Maar u kunt uw bijdrage alsnog rechtstreeks
overmaken:
NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Eerste Communie en Vormsel
De voorbereidingen voor Eerste Communie en Vormsel zijn in
maart stilgevallen en de plannen voor de vieringen zijn voorlopig
uitgesteld.
We bekijken in juni hoe we hiermee verder kunnen gaan. Voor de
vormelingen is er al per email een eerste Vormselbrief gestuurd
met een virtueel bezoek aan het klooster van de kapucijnen.
Daar konden we vanwege het virus niet meer op bezoek.

De communicanten kunnen naar een mooie film kijken over het
leven van Jezus. Op You tube: Het verhaal van Jezus voor
kinderen - Nederlandse Taal The Story of Jesus for Children –
Dutch. Je herkent dan een heleboel Bijbelverhalen. Ook voor
andere kinderen een aanrader!

De meest actuele informatie vindt u op: https://parochiedegoedeherder.nl

Videoboodschappen van de priesters
In deze korte video vertelt pastoor Jeroen Miltenburg
waar hij in de Corona-tijd mee bezig is

In deze coronatijd hebben we als parochie maar moeilijk
contact met elkaar. Daarom heb ik een youtube-filmpje
gemaakt. Klik op de afbeelding hiernaast om de video te
bekijken.
Groetjes, zegen en blijf gezond !
Kapelaan Karel Loodts

Kapelaan Peter Koen maakt in de Goede Week een
videoserie over innerlijke rust. Elke dag komt er een
nieuwe videoboodschap. Klik op de afbeelding hiernaast om
de video’s te bekijken.

Noveengebed van de Goddelijke Barmhartigheid
In deze onzekere en geïsoleerde tijd is er veel behoefte aan gebed en verbondenheid …..
Daarom starten we als parochie de Goede Herder op Goede Vrijdag 10 april met een noveen
van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze duurt 9 dagen. Er wordt elke dag gebeden voor een
nieuwe groep mensen / zielen.
Jezus heeft tegen de heilige zr. Faustina gezegd dat Hij verlangt dat de hele wereld Zijn
oneindige barmhartigheid kent en wij ons met vertrouwen op Zijn goedheid, in Zijn armen
werpen.
Het is aan te bevelen om elk van deze 9 dagen deze
noveen in combinatie met de rozenkrans van de
Goddelijke Barmhartigheid te bidden. Klik op deze link
voor meer informatie.
Ook wordt deze rozenkrans elke dag om 15.00 gebeden
op radio Maria.
Wilt u meedoen en een noveenkaars met de gebeden
bestellen voor € 4,-? U kunt uw kaars en gebed dan
afhalen op woensdag 8, donderdag 9 of vrijdag 10 april
aan de Saksenstraat 17, waar de kaarsen en gebeden
buiten bij de voordeur staan. Het geld kunt u achteraf
overmaken.
Hartelijk bedankt voor uw gebed en we wensen u vrede
van Christus in uw hart.

De meest actuele informatie vindt u op: https://parochiedegoedeherder.nl

VITAMIENTJES
Theodoor van den Boom is in de Corona-tijd een nieuwe
rubriek begonnen met positieve, bemoedigende verhalen
over wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. U kunt de
korte verhaaltjes vinden op
https://parochiedegoedeherder.nl bij het nieuws onderaan
de startpagina.
Als u wilt weten wat de regenboog met vitamientjes te maken heeft, ga dan naar het verhaaltje
“Vitamientjes 1” op de startpagina van de site.

PREEK VAN DE WEEK
Voor mensen die de preek nog eens na willen lezen, is er een
rubriek “Preek van de week” gemaakt op de website
https://parochiedegoedeherder.nl . Op de startpagina vindt
u iets naar beneden de afbeelding die u hiernaast ook ziet.
Als u daar op doorklikt gaat u naar de preek van de week, en
het archief dat alle eerdere preken vinden op bij het nieuws
onderaan de startpagina.

PASEN! Jezus leeft, Hij is opgestaan!
Jezus leeft, Hij is opgestaan. De opstanding van Jezus
Christus is de basis van ons geloof. Op welke manier heeft dit
te maken met ons leven?
Wij zijn allen sterfelijk, wat nogal confronterend en heftig is.
We kennen allemaal lijden of ziekte. Soms wordt de grond
onder je voeten weggeslagen. Door mens te worden en het
lijden op Zich te nemen, heeft Jezus zich solidair gemaakt
met ons, tot aan de dood toe. Hij heeft alles gedragen en
verdragen. Gewoon uit liefde, een enorme liefde voor ons.
Het goede nieuws is dat Hij op de derde dag is opgestaan, en
dat Hij leeft! Hij heeft de dood overwonnen. Dit betekent
niet dat de pijn of het verdriet in dit leven al voorbij zijn.
We mogen klagen, rouwen, treuren. En tòch geloven dat God
sterker is dan de dood.
We kunnen Jezus hier al ontmoeten in het breken van het
brood, net als de Emmausgangers. Hij heeft hoop, geloof en
liefde gebracht. We mogen voor eeuwig met Hem leven,
halleluja!

De meest actuele informatie vindt u op: https://parochiedegoedeherder.nl

