
 
 
Persbericht:  

Aswoensdagvieringen in code oranje  
Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op weg naar Pasen. Dit jaar is dat 
woensdag 2 maart '22. Ook in code oranje en met respect voor alle veiligheidsvoorschriften viert de 
katholieke gemeenschap Aswoensdag.   
  

Aangepaste ritus  
In de eucharistie- of boeteviering van Aswoensdag tekent de priester in gewone tijden een 
askruisje op het voorhoofd van de gelovigen. Het kruisje herinnert aan hun roeping om te leven in 
navolging van Jezus. Vanwege de coronamaatregelen mag de voorganger de kerkgangers niet 
aanraken. Hij zal daarom ook dit jaar in een aangepaste ritus wat as uitstrooien over het hoofd van 
de gelovigen.  
Die as is gemaakt van de gezegende palmtakken van Palmzondag van het jaar daarvoor, die vóór de 
aswoensdagviering verbrand worden. As is een Bijbels symbool van menselijke onvolmaaktheid en 
sterfelijkheid. Tegelijk is ze een teken van nieuw leven. Vroeger werd zelfs met as gewassen. Het 
afbranden van de stoppels op de akkers maakte de grond opnieuw vruchtbaar.  
  

Aswoensdagvieringen met de bisschoppen  
Antwerpen  
Bisschop Johan Bonny zal op 2 maart voorgaan in de eucharistieviering in de kathedraal met start om 
18 uur, einde voorzien om 19 uur.  
Brugge  
Bisschop Lode Aerts zal op Aswoensdag om 9.30 uur voorgaan de viering met aszegening in de kerk 
van de Brugse Godelieveabdij.  
Deze viering zal begeleid worden door het Gregoriaanse koor Cum Jubilo.  
Gent  
Op woensdag 2 maart om 19 uur in de Sint-Baafskathedraal gaat bisschop Lode Van Hecke voor in de 
eucharistieviering met asoplegging.  
Aansluitend is er in het Sint-Baafshuis naast de kathedraal in samenwerking met IJD - 
Jongerenpastoraal een sober avondmaal (brood en soep).  
Hasselt  
Mgr. Patrick Hoogmartens gaat op Aswoensdag om 11.30 uur voor in de eucharistieviering met 
asoplegging in de Sint-Lambertuskerk van Kiewit (Hasselt).  
Mechelen-Brussel  
- Mechelen: Mgr. Koen Vanhoutte gaat op 2 maart om 10.30 uur voor in een aswoensdagviering in 
de Sint-Romboutskathedraal. Die is speciaal bedoeld voor alle vormelingen van de Mechelse 
parochies, maar ook de eerstecommunicanten zijn van harte welkom.  
- Brussel: in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal gaat mgr. Jean Kockerols voor in de 
aswoensdagviering met asoplegging om 12 uur. Tegelijk wordt doorlopend het Evangelie van 
Aswoensdag gelezen in het Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans en Italiaans.  
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