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Het dwaze van God is wijzer dan mensen,
en het zwakke van God is sterker dan mensen.

(1 Korintiërs 1:25)

Beste medeparochianen, 

Er bestaat een oude groet waarmee christenen elkaar na Pasen begroeten: 
de één zegt: Christus is verrezen! Waarna de ander antwoordt met: 
Ja, Hij is waarlijk opgestaan. 

Een mooi gebruik, want zo mag het Paasfeest ons hele leven in een ander daglicht 
zetten. Ook buiten de paasvieringen in de kerk of online. 

Want het is nogal wat: iemand die een vreselijke lijdensweg moet ondergaan en 
sterft, maar dan op de derde dag verrezen is…
Naar menselijke maatstaf niet te begrijpen of te verklaren. 

Maar als we precies dat tot ons laten doordringen; als we voor onszelf besluiten 
dat echt te willen geloven, dan kan er iets gebeuren! Dan kunnen we groeien in het 
vertrouwen dat bij God meer mogelijk is dan bij ons mensen. Dan kan het besef 
ontstaan dat iets wat voor ons een doodlopende weg lijkt, in werkelijkheid een nieuw 
begin kan zijn. Dan komt er perspectief, hoe uitzichtloos onze situatie ook kan zijn. 

En wij mensen, u en ik, wij hebben perspectief nodig; als er iets duidelijk is geworden 
in het afgelopen corona-jaar is het dat wel. Mijn wens voor ons allen is dan ook dat 
wij perspectief mogen vinden in de verrezen Christus.

Ik wil u van harte een Zalig Paasfeest toewensen want: 
Ja, Hij is waarlijk opgestaan!

Namens het pastoraal team,

pastoor Jack Glas

Witte Donderdag (1 april) 
19.00 uur Eucharistieviering in de H. Adrianuskerk in Langeraar 
 Uitzending via tv.rkgroenehart.nl 
19.00 uur Eucharistieviering in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen 
 Reserveren: vanaf dinsdag 30 maart bij het lokale secretariaat in:
 Langeraar: per mail via langeraar@rkgroenehart.nl of telefonisch via   
 0172-602130 (tussen 9.00 en 12.00 uur)
 Roelofarendsveen: via www.meevieren.nl of telefonisch via 
 071-3310940 op dinsdag en vrijdagmorgen (tussen 9.00 en 12.00 uur)

Goede Vrijdag (2 april) 
15.00 uur Kruiswegviering in verschillende kerken, 
 zie hiervoor de informatie in Samenstromen bij de parochiekernen. 
 Reserveren: op de gebruikelijke wijze bij de betreffende parochiekern
19.00 uur Kruisverering in de H. Adrianuskerk in Langeraar 
 Uitzending via tv.rkgroenehart.nl 
19.00 uur Kruisverering in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen 
 Reserveren: vanaf dinsdag 30 maart bij het lokale secretariaat in 
 Langeraar of Roelofarendsveen (zie bij Witte Donderdag)

Paaszaterdag (3 april) 
21.30 uur Paaswake en eucharistie in de H. Adrianuskerk in Langeraar
 Uitzending via tv.rkgroenehart.nl 
21.30 uur Paaswake en eucharistie in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen 
 Reserveren voor deze vieringen is niet mogelijk. Let op: als de 
 avondklok nog van kracht is, zijn deze vieringen om 18.00 uur!

Pasen (4 april) 
9.15 uur Vieringen in Aarlanderveen, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, 
 Roelofarendsveen en Oud Ade 
 Uitzending via tv.rkgroenehart.nl vanuit de H. Bavokerk in Oud Ade
11.15 uur Vieringen in Langeraar, Zevenhoven, Leimuiden en Hoogmade
 Reserveren: op de gebruikelijke wijze bij de betreffende parochiekern

Tweede Paasdag (5 april) 
10.00 uur Eucharistieviering in de H. Adrianuskerk in Langeraar 
10.00 uur Eucharistieviering in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen 
 Reserveren: vanaf dinsdag 30 maart bij het lokale secretariaat in 
 Langeraar of Roelofarendsveen (zie bij Witte Donderdag)

 


