
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parochieblad St. Caecilia, Berkel-Enschot 

jaargang 5, 2008, nummer 1 

Pasen



In dit nummer 
 
 
1 Voorwoord 
 REDACTIE 

 
2 Pasen 
 PASTOOR  PIETER SCHEEPERS 
 
3 Met het oog op de Paaskaars 
 ELS PANIS 
 
4 Pasen door de eeuwen heen 
 WIM NOLENS 
 
8 Waar is het licht? 

TON BORSBOOM SR. 
 
9 Niet te geloven: over Pasen vertellen aan kinderen 

TOKE CLIJSEN 
 

11 Leren voor het leven: te gast in de Joodse synagoge 
JAN SIMONS 

 
12 Never a dull moment: afscheid Piet van den Hoven  

NICO KWANTES 
  
14 Column 
 VINCENT VAN BAAREN 
 
16 Hulpcentrale voor U! 
  
17 Vele meningen, één ziel: de Nieuwe Apostolische Kerk 

ELDERT BAAN 
  
19 Steun voor Kankala   

 

 



 

 

Palmzondag 

Zaterdag 19.00u  Gezinsviering m.m.v. het kinderkoor 

   Voorganger: pastoor P. Scheepers 

 

Zondag 9.30u  Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor 

   Voorgangers: pastoor P. Scheepers en zr. Augusta 

 

Dinsdag 18 maart 

19.00u   Boete-overweging m.m.v. het dameskoor 

   Voorganger: pastoor P. Scheepers 

  

Witte Donderdag 

18.30u Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor 

   Voorgangers: pastoor P. Scheepers en zr. Augsta 

 

Goede Vrijdag 

15.00u   Kruisweg m.m.v. het dameskoor 

   Voorgangers: zr. Augusta en Henk Robben 

19.00u   Goede Vrijdagviering m.m.v. het gregoriaans koor 

   Voorganger: zr. Augusta 

 

Paaszaterdag 

21.00u   Paaswake m.m.v. het gemengd koor 

   Voorgangers: pastoor P. Scheepers en zr. Augusta 

 

Eerste Paasdag 

11.30u   Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor 

   Voorgangers: pastoor P. Scheepers en zr. Augusta 

 

Tweede Paasdag 

11.30u   Gezinsviering m.m.v. het kinderkoor  

   Voorgangers: pastoor P. Scheepers en zr. Augusta 



 
 

In gesprek met elkaar 
 

Al pratend met mensen over hoe ze in het leven staan, hoe ze hun geloof beleven 

en wat voor hen de betekenis is van de kerk, krijg je vaak de reactie dat ze het 

ook fijn vinden om over juist die onderwerpen eens wat vaker te kunnen praten. 

Blijkbaar doen we dat te weinig. Zou u het fijn vinden om eens over geloven en 

andere levensbeschouwelijke onderwerpen te kunnen praten in een kleine groep 

van mensen? In onze parochie willen we die mogelijkheid bieden.   

In kleine groepen tot acht personen willen we gesprekken organiseren met behulp 

van het gespreksspel Vivere et fides (= leven en geloof). Eerdere ervaringen leren 

dat er boeiende gesprekken kunnen ontstaan met een stuk gezelligheid. Kennis 

vooraf over kerk en geloof is niet nodig. Het gaat om het gesprek!  

Interesse? U kunt zich via het secretariaat van het parochiecentrum opgeven om 

aan de bijeenkomsten deel te nemen. De 4 bijeenkomsten worden gehouden op:  

• 08.04.08: van 14.00 tot 16.00 uur en van 20.00 uur tot 22.00 uur;  

• 10.04.08: van 14.00 tot 16.00 uur en van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

 

U bent van harte welkom! 
 
 

  
Colofon 
 

Redactie : Eldert Baan, Vincent van Baaren, Els Panis, Jan  

    Simons 

Omslag  : Jan Verhallen 

Drukwerk : Cyril van Boxmeer, Jeanne Kroot 

Verspreiding : Theo Robben (coördinatie) 

Adres redactie : Kerkstraat 2, 5056 AC Berkel-Enschot 

Telefoon : (013) 533 12 15 

E-mail  : st.caecilia@planet.nl 

Internet  : www.sintcaeciliakerk.nl  

 

Wilt u reageren op een van de artikelen in dit nummer? U kunt uw 
reacties per e-mail sturen naar het parochiesecretariaat: 
st.caecilia@planet.nl of bezorgen bij het parochiecentrum, 
Kerkstraat 2. 
 
 



 


