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Jezus of Barabbas?
Als ik naar films kijk over het lijden en sterven van Jezus, dan vind ik het altijd een
ontroerend stukje als Pilatus aan de menigte vraagt wie hij moet vrijlaten: Jezus of
Barabbas? Alle vier de evangelies vertellen ons dat verhaal dat Pilatus tijdens het proces
tegen Jezus de menigte aanbood om aan een gevangene de vrijheid te geven. Het was
blijkbaar een gebruikelijke gunst van de Romeinse gouverneur ter gelegenheid van het
joodse paasfeest. Dat jaar mocht de menigte kiezen tussen de welbekende oproerkraaier
en moordenaar Barabbas en Jezus. De Evangelist Marcus zegt over Barabbas: “Op dat
moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die
tijdens het oproer hadden gemoord.” (Marcus 15,7) De straf die op gewelddadig verzet
stond was de dood door kruisiging. Ook al vertelt het evangelie ons verder niets meer
over die Barabbas, hij was waarschijnlijk een lid van de sicarii, een militante joodse
vrijheidsbeweging die de Romeinse overheersers met geweld uit Judea probeerde te
verdrijven. Pilatus vroeg dus aan de menigte van Jeruzalem wie hij moest vrijlaten: “Wie
wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd?” (Matteüs
27, 17)
We weten allemaal hoe het verhaal is afgelopen. Op aandringen van de hogepriesters en
de oudsten van het volk riep de menigte dat Jezus moest worden terechtgesteld en
Barabbas moest worden vrijgelaten. Ik vroeg me altijd af: hoe hebben ze dat toch
kunnen doen?

In deze dagen herdenken we het lijden, sterven en verrijzen van Jezus gaan, nu wordt
aan elk van ons gevraagd wat wij zouden roepen moesten wij in die menigte van
Jeruzalem staan. Zou ik roepen “Barabbas” of “Jezus”? Die dagen rond Pasen stellen me
de vraag voor wie ik kies. Misschien vinden we dat een rare vraag, wie dit woordje leest
is wellicht een overtuigd christen maar toch stel ik die vraag. Jezus of Barabbas? Wie is
voor mij degene die me echt vrijheid en echt leven schenkt? Is dat werkelijk Jezus of
iemand anders? Als ik denk aan wie voor mij echt een voorbeeld is van hoe ik mijn
levensweg moet gaan, is dat Jezus of heb ik een ander idool? Ik zie in huiskamers
tegenwoordig vaker Boeddhabeelden dan kruisbeelden…Breng ik in praktijk wat betreft
mijn keuze voor Jezus? Wie kan al mijn zonden, al mijn tekortschieten en angsten van
me wegnemen? Is dat de gekruisigde en verrezen Jezus in een vertrouwvol gebed en in
de Sacramenten of ben ik hopeloos op zoek naar andere mogelijkheden? Zoek ik
bevrijding in yoga en reiki en andere dingen? Wat is mijn geloof wanneer de dood mijn
leven hier beëindigt? Is dat het Eeuwige Leven wat Jezus Christus mij belooft wanneer ik
in Hem geloof of zoek ik het bij reïncarnatie of eeuwige jachtvelden?
Jezus of Barabbas…Het blijft een actuele vraag. Wat is mijn antwoord?
Zalig Pasen voor U allen !

Liturgische kalender
Zondag 4 april, Hoogfeest van Pasen
09.00 uur: H.Mis met samenzang; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie.
11.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Frans en Fien
Keesmekers‐Heuts als jaardienst (St.); Sjaak Smeets als eerste jaardienst; Bijz. intentie
uit dankbaarheid (V.); Gert Wilms‐Kurvers en levende en overleden familieleden; Beth
Hendrix‐Paumen; OO. Honneff‐Schols, zoon Martien, Annie Op de Kamp en Betty Schols;
Emile Neis als eerste jaardienst; OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven; Marco
Vigiliaroni en Marion; Nathalino Lepori; OO. Jeu en Stientje Godschalk‐Janssen; OO. Ben
en Gusta Krutzen‐Frissen; OO. Joseph en Anna Coolen‐Pas; OO. Willem en Dora Van
Luijk‐Verhuijzen; OO. Tijn en Lies Raaijmakers‐Coolen; OO. Kees en Tonny van Woensel‐
Coolen; Christ Schreuder; Jan Hendriks; OO. Hendrikus en Marie Broers‐van Tuijl; Petrus
Broers.
Maandag 5 april, Tweede Paasdag
10.00 uur: Latijnse H.Mis Ritus 1962 met samenzang; OO. Tummers‐Hamers als
jaardienst (St.); Gerard de Munter; Lou Spijkers.
Dinsdag 6 april, Paasoctaaf,
08.30 uur: H.Mis; Henk Brus.
Woensdag 7 april, Paasoctaaf,
08.30 uur: H.Mis; Miet van Tuijl‐Klaassen.
Donderdag 8 april, Paasoctaaf,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mia Kneepkens‐Voots; Mia en Sjaak Wetzels‐
Heuts.
Vrijdag 9 april, Paasoctaaf,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor priesterroepingen.
Zaterdag 10 april, Paasoctaaf,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); OO. Keulen‐Pelzers en zoon
Chretien (St.); Math Spijkers en Oo. Kurvers‐Schmeits; OO. Dols‐Vossen als jaardienst;
Wil voorts als jaardienst; OO. Schurgers‐Claessen en zoon Twan; Lou Spijkers las
jaardienst.
Zondag 11 april, Beloken Pasen,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, kinderwoorddienst; OO. Vossen‐Heuten als
jaardienst (St.); OO. Ida en Leo Pelzers‐Cuijpers als jaardienst (St.); Fam. Math Schols‐
Pelzers als jaardienst (St.0; OO. Alfons en Herma Chorus ‐Borgers als jaardienst (St.);
Piet Bours (vw. Verj.dag); Laszló Vince.
Maandag 12 april,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings‐van Duinen.
Dinsdag 13 april, H. Martinus I, paus,
08.30 uur: H.Mis; Ludovicus van Tuijl.

Woensdag 14 april, H. Lidwina van Schiedam,
08.30 uur: H.Mis; Anna van der Aalst.
Donderdag 15 april, H. Damiaan de Veuster,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Pierre Beerens; Jan Otten; Mia Kneepkens‐
Voots; Theo Scheepers als jaardienst.
Vrijdag 16 april, H. Benedictus Joseph Labre,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Harry Schrijen.
Zaterdag 17 april,
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Fleischeuers‐Daniëls (St.); OO. Brands‐Dols als
jaardienst (St.0; Jan Coumans; Annie van Geesink‐Delahaye; Eugène Paas.
Zondag 18 april, Derde zondag van Pasen,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Presentatiemis Communicanten, mmv. Gelegenheidskoortje Daniëlle en
samenzang; OO. Chorus‐Janssen als jaardienst (St.0; Mia Kneepkens‐Voots; Thei Niessen
als jaardienst; OO. Spijkers‐Brands als jaardienst; Margaretha Bos‐Gerads.
Maandag 19 april, H. Leo IX, paus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Paula Keesmekers; OO. Hermes‐Geurts; Beth
Hendrix‐Paumen.
Dinsdag 20 april, H. Athanasius,
08.30 uur: H.Mis; Jan Bok.
Woensdag 21 april, H. Anselmus,
08.30 uur: H.Mis; Dien van Schijndel‐Pas.
Donderdag 22 april,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mia Kneepkens‐Voots.
Vrijdag 23 april, St. Joris en de draak (patroonsfeest van de pastoors mét huishoudster)
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Antoon van Tuijl.
Zaterdag 24 april, H. Fidelis van Sigmaringen,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Lambert en Elisabeth Spijkers‐Roberts als
jaardienst.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vastenactie
De huisaanhuis inzameling door de dames van Zijaktief, zal dit jaar NIET in de
Goede Week plaatshebben, maar in de week van Pasen (610 april) !
Voor het project verwijzen wij U graag naar het vorige nummer van de Munstergelaener,
de renovatie van een altaar en priesterkoor in de parochiekerk van een bevriende
priester in India.
Van harte bevelen wij U dit kleinschalige project voor deze vasten aan, we weten dat het
geld DIRECT en totaal ten bate van dit project zal worden aangewend. De renovatie‐

expert gaf voor het renoveren van het hoogaltaar een prijsopgave van c.a. Rs. 1, 58,000/‐
wat in Euro’s ongeveer €. 2500,00 moet zijn.
Me dunkt dat we dat bedrag toch bijeen kunnen krijgen!
U kunt Uw gewaardeerde gave deponeren in de rode offerblokken in de kerk, via
enveloppe in de brievenbus van de pastorie of via bank of Giro van de parochie.
Vermeld bij bank of Giro wel duidelijk VASTENACTIE 2010.

Overleden
7 maart: Mevr. Margaretha Maria Theresia Bos‐Gerads, 72 jaar, Peterstraat.
20 maart: Dhr. Laszló Vinsce, 78 jaar, Europastraat.
Mogen zij delen in de vreugde van de Verrezen Heer.

Misdienaars / acolieten
Zondag 4 april:
09.00 uur: Bas Göritzer, Jarno Meex.
11.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Maik Krutzen, Daniël Sollet.
Maandag 5 april:
10.00 uur: anderen
Zaterdag 10 april:
18.30 uur: Joran Vaessen, Daniël Sollet.
Zondag 11 april:
08.30 uur: ‐ ‐
10.00 uur: Mark Trompetter, Kay Verhaegh.
Zaterdag 17 april:
18.30 uur: Jel Voots, Falko Voots, Chris Verheugd.
Zondag 18 april:
08.30 uur: ‐ ‐
10.00 uur: Bas Göritzer, Jarno Meex.
Zaterdag 24 april:
18.30 uur: Joran Vaessen.

Bestellen van H. Missen
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 8,00
voor weekdagen en €. 15,00 voor zaterdag en zondag.

