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NIEUWSBRIEF Veertigdagentijd 2023 

Natuurlijk was iedereen het afgelopen weekend helemaal in de ban van 

carnaval. In onze kerken werden zeer druk bezochte carnavalsvieringen 

gehouden. Wat een feest! 

Maar zoals u waarschijnlijk ook weet, begint na de carnaval de 

Veertigdagentijd, de Vastentijd. En gedurende die periode hangt er in 

iedere kerk in onze Augustinusparochie een groot hongerdoek. 

Het gebruik van hongerdoeken, ook wel Vastendoeken genoemd, 

stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd hingen de doeken in 

de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen, als een aansporing voor de mensen om te 

bidden en tot inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: 

vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de Vastentijd 

en het daarmee gepaard gaande hongergevoel, kwam de benaming hongerdoek in zwang. In 

de vorige eeuw is het fenomeen hongerdoek nieuw leven ingeblazen om ons op te roepen tot 

solidariteit met de armen in deze wereld. Ook in de geloofsgemeenschappen van de 

Augustinusparochie wordt al tientallen jaren met Hongerdoeken gewerkt. 

 

Hongerdoek 2023: ‘Wat is heilig voor ons?’ 

Dit jaar is er een nieuwe hongerdoek beschikbaar. Het kunstwerk ‘Wat is heilig voor ons?’ is 

gemaakt door de Nigeriaan Emeka Udemba. Centraal staan thema’s als schepping, klimaatcrisis 

en verantwoord omgaan met de aarde.  

 

Uitleg in het kort 

De hongerdoek is opgebouwd uit een collage van veel lagen uitgescheurde krantenknipsels: 

politiek nieuws, informatie en feiten. De wereldbol rust in twee paar handen in een grenzeloze 

ruimte. Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren met onze wereld: is de aarde nog veilig in 

mensenhanden of laten we haar vallen? De afbeelding op de hongerdoek laat deze vraag open. 

Elke zondag in de Veertigdagentijd zal de voorganger tijdens de viering aandacht besteden aan 

de Hongerdoek in relatie tot de lezingen.  

HONGERDOEKEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
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HONGERDOEK 2023 

SPECIALE COLLECTE VOOR TURKIJE EN SYRIË 
 

De afgelopen weken zijn we allemaal geschokt door de aardbevingenramp in Turkije en 

Syrië. Zoveel slachtoffers, zoveel rouwenden, zoveel mensen die alles zijn kwijtgeraakt.  

Wat een leed en verdriet. 

Afgelopen weekend was het carnaval. Tijdens de feestelijke carnavalsvieringen in onze 

parochie hebben we speciaal voor alle slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners 

gebeden. En om de getroffen mensen daadwerkelijk bij te staan was de gehele opbrengst 

van alle collectes in onze parochie voor hen bestemd. Dit heeft het mooie bedrag 

opgebracht van € 1.453,50. Dank aan alle gulle gevers en de carnavalsverenigingen die 

hieraan van harte hebben meegewerkt. 
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maandag 27 maart om 14.30 uur  

De pastores van de parochie Heilige Augustinus en de geestelijke verzorging van 
verzorgingshuis Berlerode verzorgen een gemeenschappelijke ziekenzalving voor 
mensen die in de moeilijkheid van het ouder worden wel wat steun kunnen gebruiken.  
De ziekenzalving is een sacrament van bemoediging. Veel mensen denken bij dit 
sacrament aan de allerlaatste levensmomenten. Het wordt dan vaak de ’bediening’ 
genoemd. Dit sacrament heeft echter ook een duidelijke betekenis al veel eerder in het 
leven. De gezamenlijke ziekenzalving wordt vooral gehouden om troost en kracht te 
bieden aan mensen die al wat ouder zijn, die ziek zijn, en voor iedereen die dat nu wil.   
  
De handoplegging wil uitdrukken dat God de mens beschermt en troost. De zalving met 
olie wil laten zien dat de helende kracht van God in zijn nabijheid aanwezig is. 
Deelnemen aan de ziekenzalving zou voor u dan rust en vertrouwen kunnen brengen.  
  
Iedereen is welkom, ook als u niet deelneemt aan de ziekenzalving.  
Aansluitend is er koffie en thee. 
Graag tot dan! 

GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING IN BERLERODE 



 
 

Pagina 4 van 5 
  

Veertigdagentijd 2023 

NIEUWSBRIEF 

  

WERELDJONGERENDAGEN 2023 

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. 

Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. 

WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen 

de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft een 

ervaring te worden om nooit te vergeten. Dus wees erbij in de zomer van 2023! 

 

Kosten en inschrijving 

Inschrijven voor deze reis gebeurt via onze reisorganisatie Huis voor de Pelgrim. De reissom voor 

onze reis is € 1139,-. Inbegrepen zijn vervoer, maaltijden, verblijf, volledig verzorgd programma, 

entrees voor zover onderdeel van programma, deelname aan WJD, reisbegeleiding, (uitgebreid) 

voorbereidingsprogramma in Nederland én reünie na afloop van de reis. 

Als aanmoediging stelt onze Augustinusparochie € 100,- voor iedere deelnemer (vanuit de parochie) 

in het vooruitzicht. 

 

Voor wie? 

De reis van Jong Bisdom Den Bosch naar de WJD staat open  

voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 35 jaar. Het is een  

katholiek evenement, maar jongeren van ALLE  

geloofsovertuigingen zijn van harte welkom.  

Van de deelnemende jongeren wordt een goede conditie 

verwacht. Met een groep ga je op reis, je ontmoet andere 

culturen en maakt herinneringen. 

 

WJD Jongeren in onze Augustinusparochie 

Op zondag 2 april, Palmzondag, komen de jongeren van Jong Bisdom Den Bosch met onze parochie 

meevieren in de kerk van Middelrode. De viering begint om 9.30 uur. 

Jong Bisdom Den Bosch sluit vaker aan bij vieringen in het bisdom. Bij deze vieringen nodigen ze 

speciaal de jongeren, uit zodat die niet als enige jongere in de kerk zitten. Na de vieringen verkopen 

ze kaarsen; de opbrengst is voor de Wereldjongerendagen, om de reis te kunnen maken.
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NIEUWSBRIEF 

Deze Nieuwsbrief wordt verzonden naar  iedere parochiaan, waarvan het emailadres bekend is.  
Mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of kent u juist iemand die de Nieuwsbrief ook zou willen 
ontvangen? Dan kunt u een email sturen naar: secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl. 
Heeft u een tekst voor de Nieuwsbrief? Die kunt u mailen naar: pastorguido@parochieheiligeaugustinus.nl. 
 
 

ACTIVITEITEN ABDIJ VAN BERNE 


