
Na de duisternis
volgt het licht.
Na de oorlog
volgt de vrede.

Na de onderdrukking
volgt de bevrijding.

Na de haat
volgt de liefde.

Na het kruis
volgt de verrijzenis.

Na de dood
volgt het leven.

Zalig Pasen!

www.sintfranciscus.com
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Pasen is het feest van verbondenheid en
hoop. Twee jaar na elkaar konden we
het paasfeest niet vieren met elkaar.
Goddank kan dat nu opnieuw…

Met Pasen gedenken we dat God ons
nooit loslaat, zelfs niet voorbij de
grenzen van de dood. Meer dan ooit
verlangen we deze dagen naar vrede en
hoop. Dat zij stilaan doorbreken zoals
de lente. Graag nodigen we u uit om te
komen meevieren in de kerk tijdens de
Goede Week en met Pasen.

Palmzondag 10 april
De vieringen zijn zoals op zaterdagavond
en zondag. Overal worden er palmtakken
gezegend. In Minderhout is er geen
viering!

Boetevieringen
Woensdag 13 april om 19.00u in Sint-
Willibrordus Rijkevorsel

Biechtgelegenheid op zaterdag 16 april
tussen 09.00 en 12.00u in Meersel-Dreef
aanmelden in de kloosterkerk

Witte Donderdag 14 april
19.00u – Meersel-Dreef
gezamenlijke viering voor de pastorale eenheid

Goede Vrijdag 15 april
Kruisweg
15.00u – Sint-Willibrordus Rijkevorsel
aan de grot in de Eekhofstraat, bij slecht weer in
de kerk

15.00u – Meer
15.00u – Meersel-Dreef

Gedachtenis van
Jezus’ lijden en sterven
19.00u – Begijnhofkerk Hoogstraten
19.00u – Meerle
19.00u – Meersel-Dreef
20.30u - Sint-Willibrordus Rijkevorsel
Dageraadkapel, zij-ingang Doelenpad

Paaszaterdag 16 april
19.00u – Sint-Jozef Rijkevorsel
19.00u – Meer
19.00u – Meersel-Dreef
21.00u – Meerle
21.00u – Wortel

Paaszondag 17 april
09.00u – Meer
09.30u – Hoogstraten
10.00u – Kapel Achtel
10.15u – Meerle gezinsviering
11.00u – Minderhout
11.00u – Sint-Willibrordus Rijkevorsel
gezinsviering voor de pastorale eenheid

In Meersel-Dreef zijn de vieringen met
Pasen en paasmaandag zoals op andere
zondagen.

Paascommunie
Dit jaar wordt de communie bij bejaarde
of zieke mensen aan huis gebracht tijdens
de paasweek (na Pasen). U kunt daarvoor
vanaf donderdag 14 april contact
opnemen met Pastoor Bart (0497/43.27.94)
of Pater Kenny (0478/.41.30.62).


