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MAART
Veertigdagentijd

een tijd om geloof, hoop en liefde te hernieuwen

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd schrijft paus Franciscus dat
“wij in de Paasnacht onze doopbeloften hernieuwen om dankzij de 
werking van de Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren
te worden. In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, put-
ten wij het ‘levende water’ van de hoop en ontvangen wij met een 
open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zus-
ters in Christus”.  







Nederlandse bisschoppen roepen op: Vier Pasen!
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. De Nederlandse bisschoppen roepen 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.

Goede Week en Pasen met Kathedraal-TV
Wilt u van huis uit deelnemen aan de dagelijkse vieringen in de Haarlemse 
kathedraal? Kijk op www.kathedraaltv.nl 
Vieringen in de Goede Week en Pasen vanuit de kathedraal:
Palmzondag, 28-3, 10.00 uur Chrisma-mis/oliewijding, 31-3, 19.30 uur
Wi e Donderdag, 1-4, 19.30 uur Goede Vrijdag (Kruisweg), 2-4, 15.00 uur 
Goede Vrijdag, 2-4, 19.30 uur Paaswake, 3-4, 21.00 uur
Eerste Paasdag, 4-4, 10.00 uur Tweede Paasdag, 5-4, 10.00 uur

Liturgisch rooster DDS voor maart
Op alle vrijdagen een kruiswegviering om 14:30 uur.
Op alle zaterdagen een avondviering om 19:00 uur. 
Op alle zondagen de zondagsviering om 11:15 uur. 
 Op zondag 14 maart is er een kinderwoorddienst om 11:15 uur.
 De vieringen in het weekend 20 en 21 maart staan in het teken van Verzoe-

ning en Vergeving, als voorbereiding op het komende Paasfeest.
 Wi e Donderdag 1 april om 19:30 uur is er een Eucharistieviering.
 Goede Vrijdag 2 april om 15:00 uur is de kruiswegviering met de traditio-

nele bloemenhulde aan het Kruis.
Vanwege COVID-19 zijn er geen optredens van kinderkoor HAB.
Deze maand zijn er nog steeds geen vieringen in de ouderencentra.
Maximaal 30 parochianen bij onze vieringen, van tevoren aanmelden op het 
parochiecentrum. De corona-regels blijven van kracht. Collecte na afloop. 

Collectes in januari 2021
voor de parochie € 1.048,70 voor de diaconie €  124,00
kaarsengeld €  56,95 graankeuken thuisverkoop €  235,00
giften €  85,00
De tussenstand tot en met 23 februari voor de Actie kerkbalans is € 3.332,50


