
VIERINGEN en ACTIVITEITEN  

in de GOEDE WEEK en PASEN 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Sta op!” 
 

Het is bijna Pasen! Viert u met ons mee? 
 

De Goede Week is de bijzondere week voor Pasen. Vreugde en hoop, lijden, 
verdriet en wanhoop liggen dicht bij elkaar. In de Kerk vieren we de laatste dagen 
van Jezus: zijn leven, sterven en verrijzen. Met Pasen vieren we de kern van ons 
geloof: het leven is sterker dan de dood. 
 

In deze folder staan de vieringen en bijeenkomsten in de Goede Week in de 
Lievevrouweparochie. In tal van activiteiten krijgt het Paasfeest vorm. We 
nodigen u van harte uit om met ons mee te vieren. Ook voor de kinderen is er 
van alles te beleven. 
Alle vieringen van de Goede Week en Pasen zijn te volgen via livestream: 
www.lievevrouweparochie.nl/livestream/ 
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Toelichting bij enkele vieringen en activiteiten 
 

Boeteviering in St.-Gertrudiskerk, 5 april 
Op dinsdagavond 5 april vindt de boeteviering om 19.00 uur plaats in de St.-
Gertrudiskerk met voorgangers pastoor Paul Verbeek en diaken Anton Janssen. 
 

Chrismamis, Hulst, 13 april   
Op woensdag 13 april wordt de Chrismamis voor het bisdom Breda in Hulst 
gevierd, met bisschop Liesen als celebrant. Hij zegent de heilige oliën voor de 
doopleerlingen en de ziekenzalving en wijdt het heilig Chrisma. Kijk voor de link 
naar de livestream op bisdomvanbreda.nl  
 

Stille Aanbidding, OLV van Lourdeskerk, 14 april 
Aansluitend aan de Witte Donderdagviering is de OLV van Lourdeskerk nog 
geruime tijd open voor Stille Aanbidding. Het Allerheiligste wordt uitgesteld voor 
wie wil waken en het lijden van Jezus wil overdenken. 
 

Nocturne, St.-Gertrudiskerk, 14 april 
De nocturne is een nachtelijke dienst met afwisselend gesproken en gezongen 
teksten. HMR voert die donderdagavond uit, om 21:30 uur in de St.- 
Gertrudiskerk. Afgewisseld met de lezingen klinken onder andere responsoria 
van Michael Haydn en lamentationes van Francisco Valls. De viering vindt plaats 
in het koor van de kerk. Aan het begin branden er vijftien kaarsen. Na elke lezing 
of gezang wordt een kaars gedoofd. 
 

Passion kijken voor jong en oud, Ontmoetingskerk, 14 april  
Vanaf 20.15 uur staat de koffie en limonade klaar om de uitzending van The 
Passion te kijken op groot scherm in de Ontmoetingskerk  (ingang: 
Drabbestraat). We zijn uitgenodigd door dominee Ellen van Sluijs.  
 

Activiteiten voor kinderen 
 

In het weekend van Palmzondag is er op zaterdag 9 april om 
17.00 uur een gezinsviering in de OLV van Lourdeskerk. 
Op Palmzondag 10 april is er in de viering van 9.30 uur in de St.-
Gertrudiskerk een KinderWoordDienst over Palmpasen.  We 
beginnen buiten om 9.15 uur bij de kiosk op het plein. 
Alle kinderen in de basisschool-leeftijd mogen Palmpasen komen vieren met hun 
palmpaasstok. In de OLV van Lourdeskerk is er in de viering om 11.00 uur dan 
geen KinderWoordDienst. 

https://www.bisdomvanbreda.nl/


Op woensdag 6 april maken we tussen 14.30 en 16.00 uur deze palmpaasstokken 
in het Praathuis in de OLV van Lourdeskerk. Wij zorgen voor alle benodigdheden. 
Graag aanmelden uiterlijk 4 april 12.00 uur via het parochiecentrum (tel: 0164-
233574, email: info@lievevrouweparochie.nl)  
 
Op Eerste Paasdag 17 april is er tijdens de viering van 11.15 uur in OLV van 
Lourdeskerk een extra feestelijke KinderWoordDienst. Meld je, in verband met 
een verrassing, uiterlijk 13 april aan via het parochiecentrum (zie boven). 

 
Op Tweede Paasdag, maandag 18 april, is om 9.30 uur in de  
St.-Gertrudiskerk een peuter-/kleuterviering, met als thema “Pasen”.  
 

Kijk de Paasfilm “De Diefstal” op 
lievevrouweparochie.nl/paasfilm of 
op Eerste Paasdag op ZuidWestTV. 
In de film wordt een kostbaar kruis 
uit de kerk gestolen, in de week voor 
Pasen. De dader beseft niet wat de 
werkelijke waarde van het kruis is. 
Dan komt hij verschillende mensen 
tegen die hem meer vertellen over 
Jezus. Zal hij op tijd van gedachten 
veranderen? 

 

Vieringen Palmzondag  
 

Zaterdag 9 en zondag 10 april 

17.00 
zaterdag 

Gezinsviering + Palmpaasstokken 
processie  
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en 
diaken Anton Janssen 

OLV van Lourdeskerk 
Samenzangkoor 

09.15 
zondag 
bij de kiosk 
verzamelen 

Eucharistieviering + Palmpaasstokken 
processie + Kinderwoorddienst 
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en 
diaken Jan Foesenek 

St.-Gertrudiskerk 
HMR 

11.00 
zondag 

Eucharistieviering + Palmprocessie 
Voorgangers:  
Pastoraal team 

OLV van Lourdeskerk 
Kerkkoor  
OLV van Lourdes 
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Vieringen in de Goede Week en met Pasen 
 

Woensdag 13 april 

 

Witte Donderdag 14 april 

19.00 Eucharistieviering 
Voorgangers: Pastoraal team 

OLV van Lourdeskerk  
Kerkkoor OLV van Lourdes 

21.30 Nocturne 
Voorganger: pastoor Paul Verbeek 

St.-Gertrudiskerk 
HMR 

 

Goede Vrijdag 15 april 

15.00 Kruisweg 
Voorganger: pastor Fredi Hagedoorn 

OLV van Lourdeskerk 
Kerkkoor OLV van Lourdes 

15.00 Kruisweg 
Voorganger: pastoor Paul Verbeek 

St.-Gertrudiskerk 
HMR 

19.00 Herdenking van het lijden en sterven 
van de Heer 
Voorgangers: Pastoraal Team 

OLV van Lourdeskerk 
Kerkkoor OLV van Lourdes 

 

Stille Zaterdag 16 april 

21.00 Paaswake 
Voorgangers: Pastoraal team 

OLV van Lourdeskerk  
Kerkkoor OLV van Lourdes 

 

Eerste Paasdag 17 april 

09.30 Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Paul Verbeek 

St.-Gertrudiskerk 
HMR 

11.15 Eucharistieviering 
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en 
diaken Jan Foesenek 

OLV van Lourdeskerk 
Kerkkoor OLV van Lourdes 

 

 

Tweede Paasdag 18 april 

09.30 Peuter- /kleuterviering 
Voorganger: diaken Anton Janssen 

St.-Gertrudiskerk 

11.00 Eucharistieviering 
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en 
diaken Anton Janssen 

St.-Gertrudiskerk 
HMR  

 

19.00 Chrismaviering 
Celebrant: Mgr. J. Liesen 

H. Willibrordusbasiliek 
Hulst 


