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““BBrraannddddee  oonnss  hhaarrtt  nniieett??””  
 

HHeett  iiss  bbiijjnnaa  PPaasseenn!!  VViieerrtt  uu  mmeett  oonnss  mmeeee??  
 

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/ 
 

R.-K. Lievevrouweparochie 
Parochiecentrum 

Burgemeester Stulemeijerlaan 8 
4611 EE Bergen op Zoom 

0164-233574 
info@lievevrouweparochie.nl 
www.lievevrouweparochie.nl  

facebook.com/lievevrouweparochie 
 

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  eennkkeellee  vviieerriinnggeenn  eenn  aaccttiivviitteeiitteenn  
  

BBooeetteevviieerriinngg  iinn  SStt..--GGeerrttrruuddiisskkeerrkk,,  44  aapprriill  
Op dinsdagavond 4 april vindt de boeteviering om 19.00 uur plaats in de St.-
Gertrudiskerk met voorgangers pastoor Paul Verbeek en diaken Jan 
Foesenek. 
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CChhrriissmmaammiiss  --  SSiinntt  WWiilllleebbrroorrdd  --  55  aapprriill      
Op woensdag 5 april wordt de Chrismamis voor het bisdom Breda in Sint 
Willebrord in de Willibrorduskerk gevierd met hulpbisschop van Bisdom 
Den Bosch Mgr. Mutsaerts 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  
 

SSttiillllee  AAaannbbiiddddiinngg    --  OOLLVV  vvaann  LLoouurrddeesskkeerrkk  --  66  aapprriill  
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. 
 

NNooccttuurrnnee  --  SStt..--GGeerrttrruuddiisskkeerrkk  --  66  aapprriill  
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. 
 

PPaassssiioonn  kkiijjkkeenn  vvoooorr  jjoonngg  eenn  oouudd  --  OOnnttmmooeettiinnggsskkeerrkk  --  66  aapprriill    
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.  
 

AAccttiivviitteeiitteenn  vvoooorr  kkiinnddeerreenn  
 

In het weekend van PPaallmmzzoonnddaagg is er op zaterdag 1 april om 
17.00 uur een familieviering in de OLV van Lourdeskerk. 
 

Op Palmzondag 2 april is er in de viering van 9.15 uur in de 
St.-Gertrudiskerk een KKiinnddeerrWWoooorrddDDiieennsstt over Palmpasen.  
We beginnen dan buiten om 9.15 uur bij de kiosk op het plein. 
Alle kinderen in de basisschool-leeftijd mogen Palmpasen komen vieren met 
hun ppaallmmppaaaassssttookkkkeenn. In de OLV van Lourdeskerk is er in de viering om 
11.00 uur dan geen KinderWoordDienst. 
 

Op woensdag 29 maart mmaakkeenn we tussen 14.00 en 16.00 uur deze 
ppaallmmppaaaassssttookkkkeenn in het Praathuis in de OLV van Lourdeskerk. Wij zorgen 
voor alle benodigdheden. Graag aanmelden uiterlijk 27 maart 12.00 uur via 
het parochiecentrum (tel: 0164-233574, of 
email: info@lievevrouweparochie.nl)  
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Op Stille Zaterdag 8 april is er voor de kinderen van de basisscholen en hun 
(groot)ouders een KKiinnddeerrPPaaaassssppeell. Van 15.00 tot 16.00 uur in de St.-
Gertrudiskerk (ingang Kerkstraat). We lopen samen door het Paasverhaal. 
Bergse acteurs en actrices spelen de leerlingen van Jezus.  
 

Op Eerste Paasdag 9 april is er tijdens de viering van 11.15 uur in OLV van 
Lourdeskerk een extra ffeeeesstteelliijjkkee  KKiinnddeerrWWoooorrddDDiieennsstt. Meld je, in verband 
met een verrassing, uiterlijk 4 april aan via het parochiecentrum (zie boven). 
 

Op Tweede Paasdag, maandag 10 april, is om 9.30 uur in de  
St.-Gertrudiskerk een ppeeuutteerr--//kklleeuutteerrvviieerriinngg, met als thema “Pasen” met 
paaseieren zoeken.  

 

 
Kijk de PPaaaassffiillmm  ““KKoomm  oovveerreeiinndd”” op 
lievevrouweparochie.nl/paasfilm of op Eerste 
Paasdag op ZuidWestTV. In de film gaat 
aankomend journaliste Chris op zoek naar 
hoopvolle verhalen. Ze ontmoet verschillende 
mensen die overeind zijn gekomen uit ellende. 
Ook spreekt ze met mensen die anderen 
helpen om overeind te komen. Maar ze heeft 
zelf last van faalangst. Zal het haar lukken de 
verhalen goed op te schrijven? 
 
 
 
  
  

VViieerriinnggeenn  PPaallmmzzoonnddaagg    
  

ZZaatteerrddaagg  11  eenn  zzoonnddaagg  22  aapprriill  
17.00 
zaterdag 

GGeezziinnssvviieerriinngg  ++  PPaallmmppaaaassssttookkkkeenn  
pprroocceessssiiee    
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en 
diaken Anton Janssen 

OOLLVV  vvaann  LLoouurrddeesskkeerrkk  
Samenzangkoor 

09.15 
zondag 
bij de kiosk 
verzamelen 

EEuucchhaarriissttiieevviieerriinngg  ++  
PPaallmmppaaaassssttookkkkeenn  pprroocceessssiiee  ++  
KKiinnddeerrWWoooorrddDDiieennsstt  
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en 
pastor Fredi Hagedoorn 

SStt..--GGeerrttrruuddiisskkeerrkk  
HMR 

11.00 
zondag 

EEuucchhaarriissttiieevviieerriinngg  ++  PPaallmmpprroocceessssiiee  
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en 
diaken Anton Janssen 

 

OOLLVV  vvaann  LLoouurrddeesskkeerrkk  
Kerkkoor  
OLV van Lourdes 

 



VViieerriinnggeenn  iinn  ddee  GGooeeddee  WWeeeekk  eenn  mmeett  PPaasseenn  
  

WWooeennssddaagg  55  aapprriill  

 

WWiittttee  DDoonnddeerrddaagg  66  aapprriill  
19.00 EEuucchhaarriissttiieevviieerriinngg  

Voorgangers: Pastoraal team 
OOLLVV  vvaann  LLoouurrddeesskkeerrkk    
Kerkkoor OLV van Lourdes 

21.30 NNooccttuurrnnee  
Voorganger: pastoor Paul Verbeek 

SStt..--GGeerrttrruuddiisskkeerrkk  
HMR 

 

GGooeeddee  VVrriijjddaagg  77  aapprriill  
15.00 KKrruuiisswweegg  

Voorganger: pastor Fredi Hagedoorn 
OOLLVV  vvaann  LLoouurrddeesskkeerrkk  
Kerkkoor OLV van Lourdes 

15.00 KKrruuiisswweegg  
Voorganger: pastoor Paul Verbeek 

SStt..--GGeerrttrruuddiisskkeerrkk  
HMR 

19.00 HHeerrddeennkkiinngg  vvaann  hheett  lliijjddeenn  eenn  
sstteerrvveenn  vvaann  ddee  HHeeeerr  
Voorgangers: Pastoraal Team 

OOLLVV  vvaann  LLoouurrddeesskkeerrkk  
Kerkkoor OLV van Lourdes 

 

SSttiillllee  ZZaatteerrddaagg  88  aapprriill  
15.00 KKiinnddeerrPPaaaassssppeell  

Voorgangers: Pastoraal team 
SStt..--GGeerrttrruuddiisskkeerrkk  

 
21.00 PPaaaasswwaakkee  

Voorgangers: Pastoraal team 
OOLLVV  vvaann  LLoouurrddeesskkeerrkk    
Kerkkoor OLV van Lourdes 

  

EEeerrssttee  PPaaaassddaagg  99  aapprriill  
09.30 EEuucchhaarriissttiieevviieerriinngg  

Voorganger: Pastoor Paul Verbeek en 
diaken Anton Janssen 

SStt..--GGeerrttrruuddiisskkeerrkk  
HMR 

11.15 EEuucchhaarriissttiieevviieerriinngg  
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en 
diaken Anton Janssen 

OOLLVV  vvaann  LLoouurrddeesskkeerrkk  
Kerkkoor OLV van Lourdes 

 

 

TTwweeeeddee  PPaaaassddaagg  1100  aapprriill  
09.30 PPeeuutteerr--//kklleeuutteerrvviieerriinngg  

Voorganger: diaken Jan Foesenek 
SStt..--GGeerrttrruuddiisskkeerrkk  

11.00 EEuucchhaarriissttiieevviieerriinngg  
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en 
diaken Jan Foesenek 

SStt..--GGeerrttrruuddiisskkeerrkk  
HMR  

 

19.00 CChhrriissmmaavviieerriinngg  
Celebrant: Mgr. R. Mutsaerts 

HH..  WWiilllliibbrroorrdduusskkeerrkk  
SSiinntt--WWiilllleebbrroorrdd  


