Liturgisch nieuws
De Liturgie van de Goede Week
Minder dan met Kerstmis, maar toch goed merkbaar maakt onze samenleving zich op voor het
Paasfeest. Ook nu geldt dat ieder dat op de zelf gekozen manier doet. Voor de één zal het een
vrij en lang weekend inhouden, voor de ander zijn het ingetogen dagen die oproepen tot
bezinning. Die bezinning stellen we ook centraal tijdens de liturgie in onze eigen
Lambertuskerk.
Palmzondag 10 april om 10.00 uur
Op die dag richt de liturgie zich op de intocht van Jezus in Jerusalem. Enthousiaste
volgelingen halen hem als hun Verlosser binnen in de stad, ze begroeten hem met palmtakken
en spreiden kleden uit op straat. Even lijkt het er voor hen op dat hij aan hun verwachtingen
zal voldoen en de Romeinse bezetter zal verdrijven, maar al snel klinkt het ‘mijn koninkrijk is
niet van deze wereld.’
In de viering in onze kerk worden de Palmtakjes gewijd.
Het Palmtakje voor thuis bij het kruisbeeld wordt uitgereikt.
Witte Donderdag14 april om 19.00 uur
De herdenking van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn Apostelen. Het is de avond vol
met afscheidswoorden.

Binnen onze geloofsgemeenschap richten wij ons die dag op het breken van het brood. Hét
symbool waaraan Jezus ook later in Emmaüs wordt herkend.
Indrukwekkend is altijd het einde van de Witte Donderdagviering waarbij als voorteken van
de Goede / Stille Vrijdag het altaar van alle versieringen wordt ontdaan.
Goede Vrijdag 15 april om 19.00 uur
De dag waarop we aandacht hebben voor het lijden en sterven van Jezus. Bijna overal in de
Christelijke samenleving zijn gelovigen op dat moment stil en met hun gedachten bij het
sterven op Golgotha. Sommigen bidden de ‘Kruisweg’, anderen luisteren naar of bezoeken de
Matteüs Passion.

In onze liturgie hebben we aandacht voor het lijden en sterven van Jezus en brengen we een
bloemenhulde bij het kruis met onze zelf meegebrachte bloemen.
Pasen 17 april om 10.00 uur
Het Hoogfeest van Pasen, zo beleven we deze zondagmorgen. De liturgie is uitbundig en vol
symboliek. De nieuwe Paaskaars vanuit de Martinuskerk in Cuijk wordt in ons midden
ontstoken en ook het Doopwater brengen we binnen in onze kerk.
Het Gelegenheidskoor luistert deze bijzondere viering op.
Tijdens de collecte in deze Paasmorgenviering hebt u de gelegenheid om uw
Vastenaktiebijdrage op de schaal aan te bieden.
Na afloop van deze Paasmorgenviering drinken we gezamenlijk koffie in De Burcht.
De Voorgangers wensen u een goede week.

