Paastijd: van donker naar licht!
Voor de apostelen was de Paastijd een verwarrende tijd. Aan de ene kant moeten ze dolblij
zijn geweest met de ontmoetingen met Jezus: dankbaar dat Hij de dood had overwonnen, weer
met hen samen was, brood en vis deelde.
Tegelijk wisten ze ook, dat Hij weer weg zou gaan en dat ze zonder Hem verder zouden
moeten gaan. Ze wilden hun opdracht vervullen, maar hoe? Wat verdwaasd staarden ze op
Hemelvaart naar de wolken; in hun samenkomsten hielden ze daarna ramen en deuren
zorgvuldig gesloten, zodat ze maar niet werden gezien. Hoe moesten ze verder zonder Jezus?
Pas door het Pinksterfeest kregen ze de kracht van de heilige Geest en durfden ze weer op pad
te gaan en te getuigen. Er kwam een “a-ha!”-gevoel: ze begrepen dat ze niet langer op anderen
moesten wachten maar dat ze zélf verantwoordelijk waren. Pinksteren hield hen de spiegel
voor: sluit je niet op, wees niet bang, ga op pad!
En wij? Trekken wij ons terug achter onze voordeuren en in onze kerkgebouwen? Is dat
christen-zijn? Zijn we niet allemaal geroepen om op pad te gaan, en ons christen-zijn handen
en voeten te geven? In de Paaswake droegen we onze kaarsen voor ons uit, voorgegaan door
de kinderen in de kerk gaven we elkaar het licht door. Allemaal zijn we verantwoordelijk om
op pad te gaan en lichtbrengers te zijn in de wereld van vandaag, in het klein en in het groot.
Om even bij stil te staan: waar ben ik in mijn leven een LICHT-brenger voor anderen? Waar
verLICHT ik de last van de ander, ben ik een LICHT-puntje van troost of bemoediging?
Hans Bouman, pastoor
Diensten St. Norbertusparochie
Zaterdag 28 april 2012 is om 17.45 uur een Eucharistieviering met volkszang.
Zaterdag 5 mei 2012 is om 17.45 uur een Eucharistieviering met volkszang.
Zaterdag 12 mei 2012is om 17.45 uur een Eucharistieviering met het Gelegenheidskoor.
Zondag 13 mei 2012 – 1e communie - is om 10.30 uur de 1e Communieviering met het koor
Esperance.
Donderdag 17 mei 2012 Hemelvaartsdag.
Zaterdag 19 mei 2012 is om 17.45 uur een Eucharistieviering met volkszang.
Zaterdag 26 mei 2012 – Pinksteren - is om 17.45 uur een Eucharistieviering met het Gemengd
koor.
Roepingenweekend 28-29 april
Vier weken na Pasen staat in het Evangelieverhaal de Goede Herder centraal. Volgens goed
gebruik wordt in dat weekend overal ter wereld gebeden voor roepingen. Seminaristen van de
priesteropleiding waaien dan uit over ons bisdom: ze bidden met ons mee, helpen in de
weekendvieringen en nodigen ons uit om met hen samen te zijn.
Dit jaar kwam de vraag van het seminarie of Gennep hier eens aan mee zou willen doen:
natuurlijk! Voor seminaristen is het goed om verschillende parochies te leren kennen; voor
ons is het niet verkeerd om te zien, voor wie we bidden. Hoewel het ook best confronterend
is: vroeger stuurden we missionarissen op pad, nu komen ze van andere landen naar ons toe…
de namen van beide seminaristen klinken Italiaans, en dat zijn ze ook: Marco Figlioloa en
Simone Bongiorni.
We heten hen in de drie Gennepse weekendmissen van 28 en 29 april bijzonder welkom in
ons midden! Graag nodigen ze ons uit om zaterdag 28 april om 20:00 uur met hen samen te
zijn in het zaaltje onder de pastorie van de Martinusparochie, bereikbaar via het grindpad
rechts naast de kerk. Van harte welkom!

Dauwtrappen Hemelvaart 17 mei
Op Hemelvaart vieren we de Mis niet in onze eigen kerk, maar gaan we volgens oude
gewoonte “dauwtrappen”. We verzamelen om 7 uur ‘s morgens voor de pastorie op de
Niersdijk en lopen dan door de natuur. Onderweg wordt voor belangstellenden door
natuurgids Jan Eikholt uitleg gegeven over de planten en bomen; ook zegenen we de velden.
Rond half negen eindigen we de tocht bij de boerderij van Mat Janssen, Looiseweg 19
Ottersum. In de open lucht vieren we de H. Mis, samen ook met anderen die op eigen
gelegenheid zijn gekomen. Na afloop van de Mis genieten we nog van koffie en een broodje,
dat ons wordt aangeboden.
Het is de meimaand, dus Mariamaand!
De maand mei wordt van oudsher ook wel Mariamaand genoemd. In deze maand is er een
bijzondere devotie tot Maria, de moeder van Jezus.
Door de eeuwen heen is de Mariadevotie tot een volksdevotie uitgegroeid. Eerst werd dit
gebruik in huiselijke kring gevierd, gewoonlijk rond een versierd Mariabeeld, maar later werd
de Mariadevotie ook teruggevonden in het kerkgebouw. Omstreeks het midden van de 19e
eeuw is de Mariadevotie verspreid over heel Europa, de Verenigde Staten en zelfs tot aan de
missie in China toe. Latere missionarissen verspreiden de devotie in alle missiegebieden.
In Nederland wordt de Mariamaand nog steeds in ere gehouden. Het Mariabeeld in de kerk
wordt vaak versierd met bloemen en krijgt soms een prominentere plaats in de kerk. Ook
wordt er in veel parochiekerken in de meimaand dagelijks het rozenkransgebed gebeden.
Parochianen nemen soms ook zelf bloemen mee om bij het Mariabeeld te leggen, of doen dat
thuis bij het Mariabeeld. Vaak wordt er in de meimaand een kaarsje opgestoken bij Maria.
Nog steeds trekken de Mariabedevaartsoorden, zoals Handel in Noord-Brabant, Maastricht,
Kevelaer enz. in de meimaand een groter bezoekersaantal dan in andere maanden.
Eerste H. Communie
We kijken uit naar zondag
13 mei: dan is om half elf
de eerste H. Communie in
de Norbertuskerk van links
naar rechts:
Boven: Sjenna Mulder,
Djennes Noij,
Tessa Geutjes.
Onder: Toon Voots,
Wesley Voots,
Sam Wessels.
Wij wensen deze kinderen
een hele mooie dag!
H. Vormsel
21 kinderen van onze beide parochies bereiden zich voor op het H. Vormsel op zondag 3 juni.
Kinderen uit groep 8 die dit hebben gemist maar alsnog aan willen sluiten kunnen zich alsnog
melden op de pastorie.

Museum de Crypte weer open
Zoals ieder jaar opende het museum de Crypte op 2e Paasdag weer de deuren. U kunt dus
weer iedere zondag terecht van 2-5 uur. Enthousiaste vrijwilligers heten u welkom!
De entree bedraagt € 2,50; voor kinderen t/m 12 jaar € 1,-.
Bedevaart naar Lourdes
Van 31 augustus t/m 7 september gaat de grote bedevaart van de Limburgse Bedevaarten
weer met trein of vliegtuig naar Lourdes. Overnachtingen vinden plaats in een modern hotel.
Professionele reisleiders en pastores staan borg voor een onvergetelijke week in het
Pyreneeënstadje. Voor eventueel zieke of minder valide pelgrims is medische en
verpleegkundige begeleiding beschikbaar. Een grote groep vrijwilligers zorgt desgewenst
voor rolstoelvervoer.
Aan deze bedevaarten kun je groepsgewijs deelnemen, individueel kan ook. Een voorbeeld
van een groepsgewijze deelname betreft onze buurtparochie Ottersum, waar pastoor Schols (T
511426 of e-mail: cgnschols@planet.nl) en diaken Gerrits (T 383306 of e-mail: jogerrits@home.nl) meer over kunnen vertellen. Voor meer info of individuele deelname kunt u
ook terecht bij de Limburgse Bedevaarten www.bedevaarten.com of T 043-3215715 (onder
kantoortijd).
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Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Mogen onze dierbare overledene rusten in de vrede bij Onze Heer.

