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Beste Lezers van de Digitale Muurkrant,

De Goede Week staat voor de deur !!

We beginnen de week met Palmpasen :
We vieren de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem in een
oecumenische viering samen met de kinderen van de basisschool
“de Twamester” . Plaats: In onze lokatiekerk Sint Martinus
Zondagmorgen om 9.30 uur begint de intocht
met de palmpasenstokken
Hieronder een overzicht van alle vieringen deze week
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Liturgieën in de Goede Week
Onze hoop op vergeving, verzoening en eeuwig leven is geworteld in Jezus’ lijden, dood en verrijzenis.
Daarom is voor christenen is de Goede Week dé kern van het geloof. Een week met veel liturgieën, elk met
eigen unieke toonzetting. Elk zeer de moeite waard.
Dé Goede Week begint met Palmpasen of Passiezondag: Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem waarna de
minder fraaie zaken overhand krijgen: haat, verraad en verloochening. Zaterdag 13 april is om 19.00

uur in de Dominicuskerk is een gezinsviering. Een oecumenische viering en expliciet
gericht op kinderen is zondag 14 april om 09.30 uur in de Martinuskerk. De reguliere
vieringen van Palmpasen is zondag 14 april om 11.00 uur Bonifatiuskerk.

Woensdag 17 april is om 19.00 uur in de Dominicuskerk de Chrismamis. De viering van het
bisdom waarin voor alle parochies van ons bisdom de H. Oliën – catechumenenolie, chrisma en ziekenolie –
worden gewijd. Onze bisschop, mgr. dr. C.F.M. van den Hout, is de hoofdcelebrant. Liturgie vieren met alle
parochies en pastores van ons bisdom is een unieke ervaring. Uiteraard bent u allemaal van harte welkom.
Het Paastriduüm – de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake – vormen samen één
grote liturgie. De viering wordt iedere keer geschorst tot de viering van de volgende dag. Tijdens dit
Paastriduüm is de bisschop zelf in Leeuwarden de hoofdcelebrant.

Witte Donderdag 18 april staat om 19.00 uur in de Dominicuskerk het Laatste Avondmaal centraal,
de instelling van de Eucharistie. Wie Jezus in stilte nabij wil zijn: vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur is de
Dominicuskerk open voor Stille Aanbidding. Gehoor geven aan Jezus’ oproep Hem nabij te zijn. U kunt komen
en gaan wanneer u het wenst.

Op Goede Vrijdag volgen wij om 15.00 uur Jezus op zijn Kruisweg, biddend en
mediterend. In de Dominicuskerk heeft de kruisweg de vorm van een gezinsviering, de kinderen die zich op
de Heilige Communie voorbereiden doen ook mee. Je bent als kind dus niet alleen! In drie kerken is de
reguliere kruisweg om 15.00 uur: Bonifatiuskerk, Maria Tenhemelopneming en
Martinuskerk.
‘s Avonds lezen wij het Lijdensverhaal, brengen wij hulde aan het Kruis dat ons hoop en
redding is. Dat is om 19.00 uur in de Dominicuskerk.
Stille Zaterdag is het letterlijk stil in de kerk. Jezus is de marteldood gestorven, we wachten op de
verrijzenis van Pasen. In de St. Jozefkapel is om 10.00 uur een gebedsdienst: waken bij het graf. In de avond
zetten wij tijdens de Paaswake de jubelzang in: de Heer is verrezen! God lof, er is hoop
voor ons: om 20.30 in de Dominicuskerk en om 23.00 uur in de Martinuskerk.
Zondag 21 april, Hoogfeest van Pasen, zingen we ook de jubel: om 09.30 te Wytgaard in de Maria
Tenhemelopneming en om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk met een gezinsviering. Na afloop kunnen de kinderen
paaseieren zoeken in de tuin van de Bonifatiuskerk. Op Tweede Paasdag, maandag 22 april vieren we het
feest weer verder: om 11.00 uur in de Dominicuskerk.

7e Jrg. Nr3 - 2019
pagina 2 van 7

St. Vitusparochie t.b.v. parochianen St. Martinuskerk Wergea-Warten
en de Maria Tenhemelopnemingkerk in Wytgaard
11 april 2019
7ee Jrg. nr. 3 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voedselbank in de vastentijd
Tot Pasen staan de manden voor
de Voedselbank weer achter in
de kerken.
Een vreugdevol bericht is dat de bisschop heeft besloten ook tijdens de
Chrismamis op woensdagavond 17 april om 19.00 uur in de Dominicuskerk
een inzameling te houden voor de Voedselbank.
Alle parochies worden uitgenodigd om een mand met producten mee te
nemen naar deze diocesane viering. Tijdens het klaarmaken van de tafel
worden de manden in processie mee naar voren gedragen. Zo wordt
zichtbaar gemaakt dat de vastentijd ons uitnodigt om te delen met
anderen die leven in armoede.
Voor de voedselbank zijn onze giften een belangrijke aanvulling op de
producten die ze van bedrijven krijgen. Elke week maken rond de 190
personen en gezinnen gebruik van de Voedselbank als aanvulling op hun
inkomen. Tegelijkertijd worden ze geholpen om hun financiële situatie op
orde te krijgen om in de toekomst niet meer afhankelijk te hoeven zijn
van een bijdrage van de voedselbank
Ook in onze kerk staat de mand achterin.

Palmzondag is de laatste gelegenheid om uw bijdrage in deze
mand te deponeren. Alle kleine beetjes helpen !!

7e Jrg. Nr3 - 2019
pagina 3 van 7

St. Vitusparochie t.b.v. parochianen St. Martinuskerk Wergea-Warten
en de Maria Tenhemelopnemingkerk in Wytgaard
11 april 2019
7ee Jrg. nr. 3 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastenactieproject 2019:
Een veilig thuis voor kinderen in Cambodja!
De St. Vitusparochie steunt dit jaar tijdens de Vastenactie een eigen project,
genaamd: Een veilig thuis voor kinderen in Cambodja.
Het project is een onderdeel van
de Nederlandse stichting DARA
Europe. Deze stichting is in 2012
opgericht door de dochter van
twee geboren en getogen
Leeuwarders en ex-parochianen
van de Vitusparochie; José
Huizenga en Hein Voss. Zij zijn
bevlogen vrijwilligers en zeer
actief werkzaam binnen de
stichting.
DARA Europe steunt al 7 jaar de Cambodjaanse Stellar Child Care Organization (SCCO).
Deze is als lokale Cambodjaanse stichting ook in 2012 opgericht en heeft als doel
kansarme kinderen in het dorp Andong en hun families een beter bestaan te geven.
Inleiding: Het dorp Andong
Andong is een dorp met circa 6000 inwoners vlakbij de hoofdstad van Cambodja, Phnom
Penh. Vanwege nieuwbouw werden zij verdreven vanuit Phnom Penh naar Andong. Tot
begin 2016 woonden de families in Andong in bouwvallige, armoedige hutjes.
Vanaf 2017 is de overheid bezig met het bouwen van kleine stenen huizen, die zij kaal
opleveren. Ondanks deze kleine verbetering blijft Andong helaas kampen met o.a.
regelmatige overstromingen en slechte hygiëne welke veel ziektes veroorzaakt.
De sociale situatie in Andong is zorgelijk, zo zijn veel volwassenen werkloos en verslaafd
aan gokken, alcohol en/of drugs. Tevens is er geregeld sprake van huiselijk geweld.
Door deze slechte sociale situatie en leefomstandigheden in het dorp, groeien de
kinderen op in een zeer onveilige omgeving.
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Wat wil SCCO met de opbrengsten van dit Vastenactieproject bereiken? Met dit
Vastenactieproject wil SCCO voortbouwen op de reeds behaalde successen en investeren
in structurele verbetering van de leefomstandigheden, door:
• voorlichting te faciliteren
- workshops en begeleiding voor jongvolwassenen en ouders • gezinssteun te bieden - de
families worden begeleid bij het maken van de juiste toekomstkeuzes.
• onderwijs aan alle 4- en 5-jarigen te bieden
- scholing aanbieden en faciliteren van kleuteronderwijs ter voorbereiding op de
reguliere basisschool.
• jonge moeders op te leiden tot naaister
- een opleiding laten volgen, om zelfstandig inkomen te kunnen genereren.
SCCO kan dit niet alleen en hoopt op uw steun! Draag daarom bij aan een veilig thuis
voor kinderen in Cambodja.
U kunt uw gift overmaken naar
IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 o.v.v. projectnummer: 401254.
Of u kunt uw bijdrage in de vastenactiebus doen achter in de kerk.
Voor meer info over het werk van stichting DARA Europe en de activiteiten in Cambodja,
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Goede Vrijdag 19 april a.s. om 15.00 uur
Volgen we het verhaal van de lijdensweg van Jezus via de prachtige Staties in onze kerk.
U bent van harte uitgenodigd om deze “Kruisweg” mee te lopen en te beleven.
( Dinsdag 16 april zullen de kinderen van groep 7 van “de Twamester”, Wergea, ook de Kruisweg
lopen)
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De Digitale Muurkrant is per definitie ‘een aanvulling op en niet een vervanging
van’ het Parochieblad “VitusNijs” en/ of de Website www.sintvitusparochie.nl

Wilt u de Digitale muurkrant ook ontvangen? Stuur een mailtje naar:
muurkrantdigitaal@gmail.com Uw emailadres wordt omgenomen in de
verzendlijst en conform de regels van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) behandeld.

Er gebeurt veel in onze Sint Vitusparochie.
Dankzij onze website www.sintvitusparochie.nl kunnen we actueel op de hoogte
blijven van alle laatste ontwikkelingen en/of nieuwtjes. (dus kijk hier regelmatig!!)

Copy voor de Digitale Muurkrant of meer informatie:
harry de groot, grootdeharry@gmail.com
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