Nieuwsbulletin Adelbertkerk, 30 maart 2021
Met dit bericht houden wij u op de hoogte van actualiteiten in de Ursulaparochie en in de
Adelbertgeloofsgemeenschap.

PAASWAKE IN ST. URSULA EN ONZE LIEVE VROUW VAN SION
We hebben moeten wachten tot de persconferentie van 23 maart alvorens een definitief besluit te
kunnen nemen over het vieren van het Triduüm in onze beide parochies. Zoals duidelijk is
geworden zal de avondklok met een uur verlaat worden, te weten 22.00 uur.
Voor zowel de Witte Donderdag als de Goede Vrijdag zal er dus geen verandering komen in de
starttijd, en beginnen we de vieringen om 19.00 uur.
De vraag was hoe laat we zouden kunnen beginnen met de Paaswake. Zoals jullie weten is het
nodig om deze heilige nacht in het donker te vieren, wat normaliter betekent dat de viering ruim
na 21.00 begint. Intussen hebben we van de bisschop begrepen dat daar voor dit jaar een
uitzondering op mag worden gemaakt. Een en ander betekent dat ook de Paaswake om 19.00 uur
zal beginnen. Hoewel het een lange viering betreft zal iedereen ruim voor 22.00 uur, weer thuis
kunnen zijn.
Namen de leden van het pastoraal team,
Pastoor Verbakel

Rooster vieringen en openstellingen Goede Week in de Adelbertkerk
woensdag
31 maart

9.30 – 10.10

Eucharistieviering met pastoor Verbakel

10.15 – 11.30

Gelegenheid om te biechten

Witte
donderdag
1 april

19.00 – 19.45

Gebedsviering met pastor José de Boer

Goede vrijdag
2 april

15.00 – 15.45

Kruisweg met bloemenhulde verzorgd door de werkgroep

15.45 – 17.00

Kerk open voor stil gebed en kruishulde (bloemen neerleggen).

Om 19.00 uur begint het Paastriduüm met de Witte Donderdagviering in
de Maria van Jessekerk.
Deze viering is via de website www.rkdelft.nl te volgen.

Om 19.00 uur wordt het Paastriduüm voortgezet met de
Goede Vrijdagviering in de Maria van Jessekerk.
Deze viering is via de website www.rkdelft.nl te volgen.

Paaszaterdag
3 april

19.00 – 19.45

Gebedsviering met de werkgroep

1e Paasdag
4 april
2e Paasdag
5 april

11.15 – 12.30

Woord- en communieviering met pastor José de Boer.

10.00

Eucharistieviering vanuit de Sacramentskerk.
Deze viering is via de website www.rkdelft.nl te volgen.

Om 19.00 uur wordt het Paastriduüm afgesloten met de Paaswake in de
Maria van Jessekerk waar de paaskaarsen van alle kerken zullen worden
gewijd. Deze viering is via de website www.rkdelft.nl te volgen.

Voor alle vieringen behalve de woensdagochtendviering dient u zich via Kerktijd aan te melden.
www.rkdelft.nl
Alleen toegang tot vieringen (behalve woensdagochtend) als u een uitnodiging hebt ontvangen.

Aanmelding
U kunt alleen bij de vieringen aanwezig zijn als u bent aangemeld via kerktijd.nl.
Voor de woord- en communieviering op Palmzondag en 1e Paasdag moet u in kerktijd.nl een vinkje
zetten bij Adelbertkerk - Woord- en Communieviering.
Voor de Gebedsvieringen op Witte Donderdag, Kruisweg op Goede vrijdag en de gebedsviering op
Paaszaterdag moet u in kerktijd.nl een vinkje zetten bij Adelbertkerk - gebedsdienst.

Nederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op: Vier Pasen!
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de beperkende
maatregelen in verband met de coronapandemie, nog
steeds gelden, roepen de Nederlandse bisschoppen op om
thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de
kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl
die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site
biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen
ook thuis optimaal te beleven en te vieren.
‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar
leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website www.vierpasen.nl. De website helpt
bezoekers om de eigen parochie te vinden en om zo op de parochiewebsite te kunnen checken of
er plek is bij een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak
mogelijk om thuis mee te vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend
een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.
Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar
www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen
voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven in
de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te
vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Parochies vinden er bovendien een link
naar gratis fotomateriaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht te geven aan
Pasen op de website en in het parochieblad.
De bisschoppen geven uitleg
In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd,
waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en
Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te
vinden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan
www.vierpasen.nl en te kijken hoe de website kan helpen om de
Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe
mee, Vier Pasen!

