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VERBONDENHEID
daarvoor willen wij samen 'leven' en 'werken' in Jezus' Naam.
VASTEN...wat kan dat deugd doen?!...
GOEDE WEEK...over mede-lijden...
PASEN 2007...intens
'vol-uit' leven!

De eerste krokussen staan al te pronken en kondigen de nieuwe
lente aan. Het is tevens de uitgelezen tijd voor 'de grote kuis' in huis
en tuin. Een tijd om eens 'alles op een rijtje te zetten' en orde op
zaken te stellen. Nu de dagen ook langer worden, nemen wij meer
tijd om elkaar terug op te zoeken en de band met familie en vrienden
aan te halen. Méér dan ooit bouwen al onze verenigingen verder aan
hun gemeenschap. Daarom nodigen wij elkaar uit om met velen deel
te nemen aan de verschillende vieringen in onze kerk... Wellicht
wordt ook voor jou
INKEER.... OMKEER... TOEKEER...een 'nieuwe' manier van
leven!? Wie of wat is jou 'levensbron'? Waar haal jij je
levenskracht? WIJ WENSEN ELKAAR een ZALIG PASEN !!

Wij danken de medewerkers van 'ONZE 8' voor het 'bussen' van dit vierde
nummer van FAMILIE-BAND. Zo krijgen alle mensen van onze wijken en de
parochie deze uitnodiging om samen Pasen te komen vieren!
Er is iedere zondag om 10 uur een eucharistieviering : 4 maart met ons koor
Cantate , 11 maart met het OKRA-koor, 18 maart met omhaling voor
Broederlijk Delen en 25 maart.

GOEDE WEEK!
PALMZONDAG
1 april: 10.00 uur:

WITTE DONDERDAG
5 april:
20.00 uur:

GOEDE VRIJDAG
6 april: 15.00 uur:
20.00 uur:

opgeluisterd door Cantate palmwijding en
processie, eucharistie.

met koor Cantate eucharistie met herdenking van
het laatste avondmaal

de KRUISWEG gaan: een gedachtenismoment
Avonddienst met lijdensverhaal ,
KRUISHULDE en communie met het OKRAkoor
...breng een bloem of bloesem mee...
'aansluitend' is er biechtgelegenheid!

PAASZATERDAG
7 april:
20.00 uur:

Paaswake: viering rond het Licht...met Cantate

PAASZONDAG
8 april:
10.00 uur:

feestelijke eucharistieviering met het OKRAkoor

Eucharistievieringen: zondag 15, 22 en 29 april, telkens om 10 uur.
Zaterdag 28 april om 11 uur VORMSELviering in Vita et Pax.
OPROEP…
Er leeft héél veel in onze verenigingen en onze parochiegemeenschap. Het zou
tof zijn dat van elkaar te weten! Daarom: stuur een berichtje naar het
parochieblad (via de pastorij)…Stuur een verslag én een fotoreportage naar onze
website: www.schoten-hfamilie.be Want samen kunnen genieten brengt mensen
nog meer 'samen'… Voor al je vragen of info over de parochie is er
permanentie op de pastorij op zaterdag van 10 tot 12 uur.

