
 

 

 

 

 

6 april 2022 

 
ZATERDAG 9 APRIL 10.30 UUR  Mariakerk 

 
AFSCHEIDSVIERING HARRIE WOUTERS 

 

Harrie Wouters, pastor in onze parochie, liturgisch 
vernieuwer, bekend in heel Nederland, 

initiatiefnemer van vele liturgische werkgroepen, 
thuis in de Bijbel in al haar facetten. Voor veel 

van onze parochianen nog altijd een groot 
inspirator, een mens die mensen aan zich wist te 

binden.  
 

 
 

Harrie overleed op maandagmorgen 4 april in Udenhout, de plaats waar 
hij nog vele jaren samen met zijn Maria gelukkig woonde.  

 
Op zaterdag 9 april om 10.30 uur mogen wij ook als parochie en 

norbertijnse gemeenschap afscheid van hem nemen in de Mariakerk. 

Ieder die zich met Harrie en zijn gezin verbonden voelt is daarbij van 
harte welkom. We zullen zijn leven vieren en in zijn geest, Gods Licht 

present stellen.  
 

Thea van Blitterswijk 
 

 

De inzameling van kleding voor Sam’s Kledingactie gaat komende 

zaterdag 9 april NIET door. 

 

 

 



 

VIERINGEN GOEDE WEEK 

Zondag 10 april  MK  10.30 uur  Palmzondag 

Woensdag 13 april RTH 09.30 uur 

Donderdag 14 april MK 19.00 uur  Witte Donderdag 

Vrijdag 15 april  MK 19.00 uur  Goede Vrijdag 

Zaterdag 16 april  ZCH 16.00 uur  Paaswake 

Zaterdag 16 april  MK 19.00 uur  Paaswake 

Zondag 17 april  MK 10.30 uur  1e Paasdag 

Maandag 18 april  MK 10.30 uur  2e Paasdag  

 

Goede Vrijdag – Kruishulde met bloemen.  

Tijdens de Goede Vrijdagviering brengen we een 

bloemenhulde aan het kruis. U mag hiervoor bloemen 
meenemen. Deze bloemen worden later verwerkt in de 

bloemversiering met Pasen. 

 

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in voormalig Wijkcentrum.  

Op 6 april kwam in de pastorie de buurtbewoners van de Schans bij 

elkaar. Abdelkader Barkane, omgevingsmanager, vertelde over de keus 

voor de Schans 123 om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Veel is 

nog niet bekend, wel dat er zo’n 50 mensen worden gehuisvest. Mensen 

die recht uit een oorlog komen, huis en haard hebben verlaten, en vaker 

nog ouders, buren, vrienden en ook partners moesten achterlaten. Het 

leed is groot.  

De buurtbewoners spraken over alle mogelijke initiatieven om deze 

mensen welkom te heten en een veilig gevoel te geven. Dat alles in het 

besef dat rust in de eerste maanden heel hard nodig zal zijn. Afgesproken 

is dat er snel een vervolgbijeenkomst zal komen, als er meer duidelijk is.  

Thea van Blitterswijk 

 


