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Goede Vrijdag…

ACTIVITEITEN

Op de vrijdag (19 april)
voor Pasen staan wij stil
bij de kruisiging van
Jezus Christus.
In de drie ‘meest heilige dagen’ van het jaar herdenken
wij respectievelijk het Laatste Avondmaal; de kruisiging
en de dood van Jezus; en uiteindelijk zijn verrijzenis.
De middelste dag – die van kruisiging en dood – wordt
‘Goede Vrijdag’ genoemd.
Verlossing
Het goede aan Goede Vrijdag ligt verborgen in Pasen.
Zonder Pasen, zonder verrijzenis, is er geen Kerstmis,
geen Palmzondag, geen Hemelvaart en geen Pinksteren.
Het lijden van Goede Vrijdag is zinloos, behalve in het
licht van de verrijzenis.
Door Zijn dood op het kruis heeft Jezus de weg voor de
mens tot God vrij gemaakt: vrij van blokkades, vrij van
zonden.
In het licht van de verlossing krijgt het lijden van Jezus
zin, en wordt een afschuwelijke dag een ‘goede dag’.
‘Gelukkige schuld’
Adam en Eva waren ongehoorzaam aan het gebod van
God, waardoor ze uit het paradijs werden verdreven.
Door de schuld van de erfzonde werd de mens sterfelijk
en moest hij met pijn en moeite zijn hoofd boven water
zien te houden. Aan deze schuld maakte Christus een
einde door aan het kruis te sterven in onze plaats.
Sommige spreken van een ‘heilige ruil’: de Zoon Gods
sterft opdat de mensenkinderen kunnen leven (in de
hemel).
Menswording
Die schuld van de erfzonde wordt ook wel eens
‘gelukkige schuld’ genoemd. Dat klinkt net zo gek als
‘goed’ in Goede Vrijdag. Maar toch: als Adam (en dus
de mens) niet aan dat zondigen was begonnen, dan had
God nooit aanleiding gehad om mens te worden. En dan
had de mensheid Jezus Christus moeten missen.
Vandaar dat Adams schuld ook wel eens ‘gelukkig’
wordt genoemd, omdat de mensheid aan deze zonde
Jezus Christus te danken heeft.
Goed en kwaad
Uit Adams schuld (kwaad) komt de Verlosser van de
wereld voort (goede), aldus wordt een afschuwelijke dag
op deze manier een ‘goede dag’.
Zoals gezegd: zonder Goede Vrijdag, geen Pasen.
Pasen inspireert, brengt licht, nodigt uit… hoopvol
nieuw leven…
Ik wens u een Zalig Pasen!
Cet.

Vrijdag 5 april, 19.30 uur
Bowlen
Strike! Wie heeft de beste tactiek en komt met goud
naar huis? Kom vanavond bewijzen wat je kan. Denk
eraan, breng 5 euro mee. Afspraak om 19:30 aan het
lokaal.
Vrijdag 12 april, 19.30 uur
Balspelen
Vandaag halen we een aantal klassiekers naar boven
zoals trefbal, volleybal en zo voort. Ook zal je
vanavond misschien nieuwe balspelen leren die je nog
niet kende.
Vrijdag 19 april, 19.30 uur
Treasure
In het jaar 2000 waren er een aantal jongeren die
ergens op de vostert een schatkist hebben begraven.
Dit jaar zijn we uitgekomen bij een brief met een
aanwijzing hoe we de schat kunnen vinden. Kom jij
meezoeken naar de verborgen schatkist?
Vrijdag 26 april, 19.30 uur
Lentekriebels
De vogeltjes zijn al volop aan het fluiten en de zon
schijnt meer en meer. Dit betekent heerlijk buiten
spelen. Wat we precies gaan doen kom je dan te
weten.
leiding (B)engels:
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0, (asp)
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27 (asp)
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50

0473 321439
0472 874246
0493 583559
089 46 76 96

Leiding ksa
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50

011 79 41 86
089 47 22 50
089 46 76 96

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

Verjaardagen in april:
Walterus Aluna
Phillips Ben
Ferson Ruben
Masia Leandro

10 april
20 april
25 april
27 april

Aan iedereen een dikke proficiat!

Onze (B)engels
Elke twee weken komen al onze (B)engels samen op zondagmiddag van 14.00 uur tot
16.00 uur om te ravotten en plezier te maken zoals niemand anders dat kan. Wij
vinden het altijd tof als je steeds je sjaaltje aan hebt, dat geeft ons het fijn gevoel van
samen een leuke groep te zijn.
Benieuwd wat we deze maand weer allemaal gaan doen? Lees dan maar vlug
verder….

Zondag 14 april:
Quiz: maar niet zomaar een quiz. Eens kijken wie er
het slimste is.
Zondag 28 april:
Boneput: we wandelen samen naar de Boneput en gaan er daar een leuke namiddag van
maken.

Met de (B)engels op (klein)kamp.
Met onze (B)engels gaan we op “klein kamp”. We vertrekken op vrijdag 24 mei om 18.30
uur en we komen terug op zondagmiddag 26 mei, omstreeks 13.00 uur.
Voor ons speels kamp hebben we een mooi verblijf gevonden in
Neerpelt: De Kievit.
Ons kamphuis biedt plaats aan max. 22 personen en is volledig
ingericht. Een grote slaapzaal, douches, ingerichte keuken… en wat
meer is: een heel mooi en groot speelbos. Half april krijgen jullie
van ons een kampbrochure met alle informatie die nodig is om er
een super mooi kamp van te maken.
De kostprijs kunnen we alvast verklappen: €50 per persoon. Meer
uitleg volgt in onze kampbrochure die jullie binnenkort ontvangen.

Cardijnprijs.
Nog tot vrijdag 5 april kunnen verenigingen of personen zich kandidaat stellen voor de
tweejaarlijkse Cardijnprijs. Die prijs beloont initiatieven die zich, in de geest van
Kardinaal Jozef Cardijn, inzetten voor de ontplooiing van de jeugd en de bestrijding van
kansarmoede bij jongeren. De winnaar kan rekenen op een geldprijs van 1500 euro. Op 30
mei wordt de prijs uitgereikt in Halle. De kandidaturen mail je naar:
guy.tordeur@skynet.be of stuur je naar: vzw Kardinaal Cardijn, t.a.v. Guy Tordeur,
Vanden Eeckhoudtstraat 11, 1500 Halle.

Kaj- activiteiten +18
Je bent of word 18… enkele jaartjes meer? Ook super!
Altijd en van harte welkom op onze activiteiten:
Zaterdag 13 april: bowlingen. Samenkomst lokaal om 19.30 uur.
Zaterdag 27 april: escape room. Samenkomst lokaal om 19.30 uur (onder voorbehoud)

Kaj-Vostert… in beweging
voor jongeren die zin geven aan hun vrije tijd
Het “onbelast bijverdienen…”
Hierover bestaan nogal wat misverstanden.
Wie komt er nu in aanmerking, maar ook: wanneer mag je onbelast
bijverdienen en hoeveel? Komen flexijobs ook in aanmerking?
Geldt de regeling ook voor iedereen die vrijwilligerswerk doet?
Heel wat vragen en nog steeds veel onduidelijkheden.
Beweging.net Bree organiseert op maandag 29 april een info- avond over
dit onderwerp in het CC- te Gruitrode. Aanvang: 20.00 uur. Gastspreker
is Volksvertegenwoordiger Raf Terwingen. Iedereen is welkom, gratis
toegang.

