
Aanbod van activiteiten worden georganiseerd 
door de werkgroep NoordZuid en vinden 
plaats in het Parochiecentrum Burg. 
Stulemeijerlaan 8, tenzij anders aangegeven.  
Meer info over de vastenactiviteiten vindt u in 
de Nieuwsbrief en op de website 
www.lievevrouweparochie.nl en in de 
woensdageditie van de  
Bergen op Zoomse Bode. 
 

 

Mensen onderweg 
 

is in 2023 het thema van de Vastenactie 
 

Dit jaar staat centraal een project in Zuid-
Soedan. Door de gewelddadige burgeroorlog 
in dat land ontvluchtten al ruim 2 miljoen 
mensen het land en raakten 1,6 miljoen 
mensen ontheemd in eigen  land. Er heerst 
voedseltekort, maar toch helpen inwoners 
van rustigere gebieden hun ontheemde 
landgenoten met het opbouwen van een 
nieuw bestaan. Vastenactie heeft afgelopen 
jaren mensen geholpen bij het verbeteren 
van hun voedselzekerheid. Voor gezonde 
voeding en duurzame landbouw ontvingen zij 
middelen en advies. Dit wilt Vastenactie ook 
doen voor de gevluchte gezinnen ‘onderweg’ 
in Zuid-Soedan. 
Meer info: zie www.vastenactie.nl 
 

Vastenactie:  wat kunt u doen? 
 

Stort uw vrijwillige bijdrage op  

NL21 INGB 0000 0058 50 Vastenactie,  

Den Haag.    
 
of maak gebruik 

van QR-code    ➔➔➔ 

 

 
 

R.-K. Lievevrouweparochie  
Burg. Stulemeijerlaan 8  
4611 EE Bergen op Zoom   
tel. 0164 233574 
e-mail: info@lievevrouweparochie.nl  
website: www.lievevrouweparochie.nl 

Veertigdagentijd 

Mensen onderweg 
Vastenmaaltijden 

Zeven woensdagen met activiteiten 

Tijd voor bezinning 

 

Op  weg  naar  Pasen     
2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieder jaar steunt Vastenactie zo’n 70 

kleinschalige projecten. Dit jaar staat er één 

project centraal, een project in Zuid-Soedan. 
 

We ondersteunen mensen, die het geweld in 

hun dorp moesten ontvluchten en nu elders 

een nieuw bestaan proberen op te bouwen. 
 

Uw financiële gift is bovendien zeer welkom. 
 

Met gebed, bezinning en activiteiten op de 

woensdagen, in de vieringen door de week en 

in het weekend staan we hierbij stil. 



Woensdagen in de Veertigdagentijd 
 
1. Woensdag 22 februari Aswoensdag 

 

Viering met zegening van de as en het 
uitdelen van askruisjes om 9.00 uur in 
de OLV van Lourdeskerk en 19.00 uur 
in de St-Gertrudiskerk.  

 
2. Woensdag 1 maart   

 

14.00 - 16.00 uur 
Bij het Hongerdoek ‘Levend water’ 
St.-Gertrudiskerk (ingang Kerkstraat)  
Uitleg en verdieping  
o.l.v. pastor Fredi Hagedoorn. 
18.00 uur: Vastenmaaltijd 

 
3. Woensdag 8 maart 

 

18.00 uur: Vastenmaaltijd  
19.30 - 21.30 uur: 
Bezinning bij het Vastenproject 
‘Mensen onderweg’  
in het Parochiecentrum  
o.l.v. regiocoördinator Vastenactie 
Luis Vergara en diaken Anton Janssen 

 

4. Woensdag 15 maart  
 

18.00 uur: Vastenmaaltijd 
19.30 – 21.30 uur:  
Missionaire parochie 
in het Parochiecentrum  
o.l.v. diaken Jan Foesenek 

 

5. Woensdag 22 maart 
 

18.00 uur: Vastenmaaltijd 
19.30 – 21.30 uur:  
samenkomst werkgroepen Diaconie 
in het Parochiecentrum  
o.l.v. diaken Jan Foesenek  

  
6. Woensdag 29 maart 

 

16.00 – 17.30 uur: 
‘Mensen onderweg’ 
in het Parochiecentrum  
o.l.v. pastoor Paul Verbeek 
Aansluitend:  
18.00 uur: Vastenmaaltijd 

 

7. Woensdag 5 april   
 

19.00 uur Chrismaviering 
Willibrorduskerk in St. Willebrord 
(Pastoor Bastiaansensingel 32, 4711 EC) 

Vastenmaaltijd  
 
Vanaf woensdag 1 maart, iedere week in het 
Parochiecentrum, Burg. Stulemeijerlaan 8.  
De tafel wordt gedekt voor max. 25 mensen. 
U bent welkom vanaf 17.45 uur. De maaltijd 
begint om 18.00 uur met een korte bezinning 
en gebed. Iedere woensdag nodigen we een 
groep mensen uit.  
U bent altijd van harte welkom.  
Aanmelden verplicht: bij het 
parochiecentrum tel. 233574 of per mail bij 
werkgroep NoordZuid, Corrie Hamers: 
corriehamers@home.nl  
 

De deelnemers wordt gevraagd een bijdrage 
te geven in de ‘vastenpot’. Hieruit worden de 
kosten betaald en de rest is voor de 
Vastenactie. 
 

Paastuin in de St.-Gertrudiskerk groeit met 
het thema mee naar Pasen 
Boeteviering dinsdag 4 april 19.00 uur  
St.-Gertrudiskerk 
Palmpasenstokken maken: woensdag 29 
maart 14.00 uur in het Praathuis van de OLV 
van Lourdeskerk o.l.v. diaken Anton Janssen 
Seniorenmiddagen: dinsdag 21 maart 14.30 
uur in de Sacramentskapel  
(St.-Gertrudiskerk) en woensdag 22 maart 
14.00 uur in de OLV van Lourdeskerk 

 

Palmpasen 1 en 2 april:  
Zaterdag 17.00 uur OLV van Lourdeskerk  
Zondag    09.15 uur St.-Gertrudiskerk  
11.00 uur OLV van Lourdeskerk 
Witte Donderdag 6 april:  
19.00 uur OLV van Lourdeskerk 
21.30 uur Nocturne St.-Gertrudiskerk 
Goede Vrijdag 7 april:  
15.00 uur St. Gertrudiskerk  
15.00 uur Kruisweg OLV van Lourdeskerk  
19.00 uur OLV van Lourdeskerk 
Paaszaterdag 8 april:  
15.00 uur KinderPaasspel St.-Gertrudiskerk 
21.00 uur OLV van Lourdeskerk 
Eerste Paasdag 9 april:  
09.30 uur St.-Gertrudiskerk  
11.15 uur OLV van Lourdeskerk 
Tweede Paasdag 10 april:  
09.30 uur PeuterKleuterviering en 11.00 uur 
Eucharistieviering, beide St.-Gertrudiskerk 


