
KERKEN OPENGESTELD TIJDENS DE VEERTIGDAGENTIJD, 

VOOR EEN MOMENT VAN STILTE, BEZINNING, GEBED OF HET ONTSTEKEN VAN EEN KAARSJE 

 

Sint-Romboutskathedraal: alle dagen open van 08u30 tot 17u30. 
Op weekdagen is er om 08u30 een eucharistieviering in de sacramentskapel. 
Elke zondag is er om 10u30 een eucharistieviering (max. 15 personen) in de sacramentskapel 
(inschrijven tijdens kantooruren telefonisch via 015/27.19.90 of per e-mail via 
pastoraal.contact.mechelen@skynet.be). 
Op de eerste 3 zondagen van de Veertigdagentijd is er doorlopend projectie van 14 tot 17 uur: 

- 1ste zondag 21/02/2021:  Eeuwig heimwee raakt ons: Gods woord doorheen de tijd 
- 2de zondag 28/02/2021: Broederlijk Delen - Delen doet goed 
- 3de zondag 07/03/2021:  Meditatie bij de kruisweg   

Op de inspiratietafel en infostand Broederlijk Delen kan je terecht voor bezinning bij de 
evangelielezingen van de zondag, een gebed, informatie rond “Delen doet goed”. 

Jezuïetenkerk (Leliëndaal): alle dagen open van ’s morgens tot ’s avonds 
Tijdens de week is er om 12.05 uur een eucharistieviering (max. 15 personen). 
Op zaterdag van 10 tot 12 uur of op afspraak is er gelegenheid tot biechtgesprek. 
Wie verlangt de communie thuis te ontvangen, kan telefoneren naar 015/28.07.10. 

Basiliek O.-L.-Vrouw van Hanswijk: dagelijks geopend van 9 tot 16 uur 
Voor een luisterend oor of een goed gesprek kan je in de basiliek gans de vastenperiode terecht op 
donderdag- en vrijdagnamiddag, telkens van 14 tot 16 uur. Op 1 en 2 april is er dan 
biechtgelegenheid. 
Op Goede Vrijdag 2 april tussen 15 en 17 uur (vrij in en uit) is er kruishulde. Loop even langs en word 
even stil bij het kruis, bron van medeleven met het lijden van de mensen en de wereld. 

De Sint-Lambertuskerk – Muizen is dagelijks open van 9 tot 16 uur. 
Op zondag is de kerk verwarmd en speelt er zachte achtergrondmuziek. 

De Sint-Jan Berchmanskerk is alle dagen, behalve op zondag, open van 07.30 tot 15 uur. 

De kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle is in de vastenperiode open: 
         -    op zondag 
         -    op Goede Vrijdag 2 april 
telkens van 14 tot 16 uur. 

De kerk van Heilig Kruis is open op: 
         -    28 februari (2de zondag van de vasten)  
         -    14 maart (4de zondag van de vasten) 
         -    2 april (Goede Vrijdag)  
telkens van 15 tot 16 uur. 

 
 
 
 



O.-L.-Vrouw-van-Bijstand – Walem is open op: 
- zaterdag 27 maart (avond voor Palmzondag) van 17u30 tot 18u30 (tenzij de viering dan 

coronaproof kan doorgaan) 
- Witte Donderdag 1 april van 17u30 tot 18u30 
- Goede Vrijdag 2 april van 17u30  tot 18u30  
- Paasdag 4 april van 11 tot 12 uur (tenzij de paasviering dan coronaproof kan doorgaan).  

De Sint-Niklaaskerk – Leest is open op volgende zondagen: 
              21 februari, 28 februari, 7 maart, 14 maart, 21 maart, 28 maart 
van 10u30 tot 11u30. 

De Sint-Martinuskerk – Hombeek is open: 
         -    op alle zondagen van de veertigdagentijd van 11 tot 12 uur 
         -    met Pasen van 10 tot 12 uur. 

De Sint-Jakobskapel is open: 
        -    op zondag 21 februari, 1ste zondag van de veertigdagentijd 
        -    op zondag 28 maart, Palmzondag 
        -    op zondag 4 april, Pasen 
van 10 tot 11 uur. 

De kapel van Pius X is open: 
        -    op zondag 14 maart, 4de zondag van de veertigdagentijd 
        -    op zondag 28 maart, Palmzondag 
van 09.30 tot 11 uur. 
 


