“Heer wij hebben beloofd U te dienen en onze
naaste te beminnen naar het voorbeeld van
Christus;
maak ons gelovigen van de verrijzenis opdat ons
Pasen de bevestiging mag zijn van onze liefde tot
U en tot de naaste."

Zalig Pasen
Bruno Aerts, pastoor
Pierre François, parochievicaris
en het volledige team van
parochiemedewerkers

Voorpagina:
Christus aan het kruis met Maria Magdalena
Sint-Jacob Antwerpen – Sint-Christoffelkapel
Olieverfpaneel - Onbekende schilder – Gedateerd: 1500-1600
© KIK-IRPA, Brussels (Belgium), cliché X018588

LITURGISCHE DIENSTEN IN DE PAASTIJD 2017
Zondag 9 april - Palmzondag
9u00 Parochiemis met voorafgaande palmwijding
10u00 Hoogmis met voorafgaande processie en palmwijding
Voorganger: Pastoor Bruno Aerts
Koor: Zingende Wandelkring
Donderdag 13 april - Witte Donderdag
Herdenking van het laatste avondmaal van de Heer met voetwassing
18u00 tot 18u45 Biechtgelegenheid
19u00 Eucharistieviering met aansluitend Biechtgelegenheid (tot 21u30) en
Aanbidding (tot 23u)
Voorganger: Pastoor Bruno Aerts en E.H. Pierre François
Koor: Voces Capituli olv Dirk Maes
Vrijdag 14 april - Goede vrijdag
We gedenken het lijden en sterven van de Heer
15u00 Kruisweg biddend voorgegaan door Pastoor Bruno Aerts
15u00 tot 18u45 Biechtgelegenheid
19u00 Kruisverering
Voorgangers: Pastoor Bruno Aerts en E.H. Pierre François
Koor: Voces Capituli olv Dirk Maes
Zaterdag 15 april - Paaszaterdag
15u00 tot 17u00 Biechtgelegenheid
21u00 Paaswake met de zegening van vuur en water, de lezingencyclus en de
Eucharistie als teken van verrijzenisgeloof
Voorgangers: E.H. Pierre François en pastoor Bruno Aerts
Koor: Voces Capituli olv Dirk Maes
Zondag 16 april - HOOGFEEST VAN PASEN, VERRIJZENIS VAN DE HEER
9u00 Parochiemis
10u00 Hoogmis
Voorganger: Pastoor Bruno Aerts en E.H. Pierre François
Koor: Berchem Maria Middelares
Maandag 17 april - Tweede Paasdag
11u00 Parochieviering
Voorganger: Pastoor Bruno Aerts
Muziek door organist Peter Strauven
Vaste organist voor alle vieringen is onze Titulair organist Peter Strauven

Gebeeldhouwd predellareliëf Calvarie
(Pieter I Scheemaekers, 1700 - gesigneerd en gedateerd)
Sint-Jacob Antwerpen – Sint-Ivokapel
Christus (zonder doornenkroon) aan het kruis, met daarboven het ‘INRI’-opschrift.
Aan Jezus’ rechterzijde staat zijn moeder Maria, met een lange dolk in haar borst,
aldus de profetie van Simeon bij Jezus’ opdracht in de tempel: “Uw eigen ziel zal
door een zwaard worden doorboord” (Mt. 2:35).
Aan de andere zijde staat Sint-Jan de Evangelist, die net als Maria-Magdalena die
zich aan de voet van het kruis heeft neergeworpen, huilt en de tranen met zijn
mantel afveegt. Maria Magdalena is hier reeds aanwezig als boetvaardige zondares.
Ze draagt een ruw boetekleed (een weinig zichtbaar onder haar mantel) en een
gesel ligt bij haar op de grond. Haar vast attribuut (voor de graflegging), een
balsemvaas, staat naast het kruis, doch is wat al te groot uitgevallen.
Een doodshoofd en enkele knoken alluderen allereerst op Golgotha als
Schedelplaats, doch zou tegelijkertijd kunnen fungeren als vanitasmotief om er het
latere beschouwende leven van Maria Magdalena mee te suggereren. Links een
zicht op Jeruzalem met o.m. een hoogbouw bekroond door 4 beelden.
Op een tussenniveau keert de groep soldaten die Jezus gekruisigd hebben, weer
naar de stad, met o.m. een ladder en een vaandel met daarin het Jeruzalemkruis.
Rechts, een bos. De zon - met gelaat, is omringd door wolken (die haar aldra zullen
verduisteren). Vier engelen - 2 aan elke kant - fungeren als vaste predellakandelaar.
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