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Palm- en Passiezondag  

28 maart 2021 

Totale eenvoud 
 

 
De viering van Pasen is hét hoogtepunt van het liturgisch 
jaar. Deze viering wordt ingezet met Palm- en 
Passiezondag. Kerndagen van het Paasfeest vormen: 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en de 
zondag van Pasen. Het zijn de ‘drie heilige dagen’ (het 
Triduum sacrum), waarin de kerkgemeenschap in 
verdichte vorm het leven, de dood en de opwekking tot 
leven van de Heer Jezus viert. Hij opent een weg door de dood heen voor iedere mens. Het 
Pasen van de Heer is de basis voor het Pasen van iedere christen. Ook dat vieren wij met 
Pasen. 
Met de Goede Week gaan we dus een bewogen week is: lijden, dood en opwekking tot leven 
van Jezus Christus. Hij is de menselijke weg van liefde ten volle gegaan in totale eenvoud. Niet 
dat dit nu zo eenvoudig is, maar Jezus de Christus had slechts één doel: de liefde die Hij 
ontvangen heeft van God zijn Vader te delen met velen. Die liefde onder mensen verspreiden 
zodat ze én betere mensen worden én een betere wereld opbouwen. Met Palmzondag 
beginnen we de Goede Week, ‘goed’ om alles wat er uit is voortgekomen. ‘Goed’ omdat we 
stil mogen staan bij de ervaringen van ‘geprezen worden’ en van ‘verguizing’. Niets menselijks 
is onze God vreemd. Niets menselijks hoeven wij uit de weg te gaan. Wij gaan die weg samen 
met onze Heer Jezus de Christus. 
 
 

Focus 
 

Dit is de start van de Goede Week, een lange week, een intense week, dagen van hoop, van 
diep verdriet, maar ook van vreugde om het nieuwe leven. Zo ver is het echter nog niet! 
Belangrijk in deze week is om stap na stap te zetten, om dag na dag te beleven. Nu zetten we 
– na een voorbereiding van veertig dagen – een eerste stap: wij ontvangen Jezus in Jeruzalem. 
Jeruzalem is ‘even’ hier.  
We ontvangen Hem met eerbetoon, met 
gejuich. Maar we weten al het vervolg: 
verguizing, Hij, de Dienaar van de Heer, 
wordt afgeschreven. 
Hoe je zoiets ondergaat? Jezus laat het 
zien: totale eenvoud. De eenvoud van de 
liefde.  
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Palmtakken 
 

Misschien is het je toch gelukt om aan palmtakken te geraken 
ondanks de buxusmot. Geef die dan zo mogelijk een plaatsje 
bij de vastenkaars en de andere kaarsen. En we kunnen er 
een gebed bij uitspreken:  
Goede God,  
met deze groene takken brengen we eer  
aan uw Zoon Jezus.  
Wij danken U om Hem. We willen zijn weg gaan.  
Wij bidden U:  
geef uw zegen over deze takken,  
opdat deze ons ter bescherming zijn op onze levensweg  
en ons kracht en bemoediging en vertrouwen schenken.  
Dat ze ons tot zegen mogen zijn  
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.   
Amen.  
 
 
 

Lichtritus 
 

Zoals we het gewoon waren in de Advent, zijn jullie uitgenodigd om ook in de 
Veertigdagentijd elk gebedsmoment een kaars te ontsteken wanneer we een kleine 
huisliturgie houden, de ‘vastenkaars’. Er omheen staan symbolisch zes kaarsen 
opgesteld die de zes weken van inkeer en boete verbeelden. Elke week steken we 
één kaars meer aan. Met Pasen wordt de ‘vastenkaars’ vervangen door een 
‘Paaskaars’.  
De ‘vastenkaars’ en ook de vijf kaarsen van de vorige vastenzondagen branden 
reeds en we ontsteken nu ook de laatste van de zes kaarsen terwijl we bidden:  
 

God en Vader,  
wil het licht zegenen dat wij nu ontsteken  
om de weg van het Pasen van uw Zoon Jezus te gaan. 
Hij gaat ons voor, wij volgen Hem. 
Moge uw Licht ons bijschijnen  
opdat niets en niemand verloren loopt  
en we zo meer verbonden blijven met uw Zoon Jezus Christus,  
die met U leeft in eeuwigheid. Amen. 

 
 

We openen de Schrift 
 

Evangelie van de intocht: Marcus 11, 1-10 
 

Toen Jezus en zijn leerlingen dicht bij Jeruzalem waren, bij Betfage en Betanië,  
tegen de Olijfberg aan, stuurde Jezus twee van zijn leerlingen eropuit  
met de opdracht: `Ga naar het dorp daar vlak voor je. Meteen als je er binnenkomt, 
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zul je een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog geen mens gezeten 
heeft. Maak het los en neem het mee.  
Als iemand tegen jullie zegt: ` `Wat doen jullie daar?'' zeg dan: `  
`De Heer heeft het nodig; Hij stuurt het meteen weer terug.'' '  
Ze gingen weg en vonden een veulen, vastgebonden bij een deur, buiten aan de 
straat, en ze maakten het los.  
Sommige omstanders zeiden tegen hen:  
`Wat doen jullie daar, waarom maken jullie dat veulen los?'  
Ze antwoordden hun zoals Jezus gezegd had. En ze lieten hen hun gang gaan.  
Ze namen het veulen mee naar Jezus, wierpen er hun kleren overheen,  
en Hij ging erop zitten.  
Velen spreidden hun 
kleren uit op de weg, 
anderen deden 
hetzelfde met twijgen  
die ze op het veld 
gesneden hadden.  
Zowel de mensen die 
voorop gingen als die 
volgden, schreeuwden: 
`Hosanna! 
Gezegend is Hij die 
komt in de naam van 
de Heer. 
Gezegend het 
koninkrijk dat komen 
gaat, van onze vader 
David. 
Hosanna in de hoogste hemel! 
 
 

De overgang naar het lijden en het sterven van Jezus 
 

We richten ons nu op de kern van de zaak. Het gejuich om Hem die komt in de Naam van de 
Heer, is verstomd. Het komende lijden van Jezus staat centraal. 
Gelukkig hoeft Hij het niet alleen te doen: wij zijn er, dienaren van de Heer uit het verleden 
zijn er, de verhalen zijn er, ter bemoediging. 
 
 

Eerste lezing: uit de profeet Jesaja (50, 4-7) 
 

De Heer God heeft mij als een leerling leren spreken, 
om uitgeputte mensen te kunnen bijstaan. 
Met een woord wekt Hij mij in de ochtend, 
in de ochtend wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen. 
De Heer God heeft mijn oor geopend, 
en ik heb mij niet verweerd, 
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ik ben niet teruggedeinsd. 
Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, 
en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten; 
mijn gezicht heb ik niet onttrokken 
aan beschimping en bespuwing. 
De Heer God staat mij bij, 
daarom kom ik niet bedrogen uit; 
daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, 
omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden.  
 
 

Antwoordpsalm: Psalm 22 
 

Refrein Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? 
 

Ze lachen met mij, allen die mij zien,  
ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.  
Hij steunt toch op de Heer?  
Laat Die hem dan bevrijden,  
laat die hem redden, als Hij hem bemint. Refrein 
 

Een meute honden jaagt mij op,  
een bende booswichten houdt mij omsingeld.  
Mijn handen en mijn voeten hebben zij gewond,  
mijn beenderen kan ik wel tellen.  Refrein 
 

Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit,  
nu delen zij mijn kleren onderling  
en dobbelen om mijn gewaad.  
Ach Heer, houd u niet ver van mij,  
mijn steun, kom haastig om mij bij te staan. Refrein 
 

Uw Naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders,  
voor heel het volk uw lof verkondigen:  
Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem,  
heel het geslacht van Jakob, brengt Hem dank.  Refrein 
 
 

Passieverhaal: volgens Marcus (15, 1-39)  
 

Voor Pilatus 
 

Toen de hogepriesters met de oudsten, de schriftgeleerden en heel het Sanhedrin 
meteen 's morgens vroeg een besluit genomen hadden, boeiden ze Jezus, voerden 
Hem weg en leverden Hem over aan Pilatus.  
Pilatus stelde Hem de vraag: `Bent U de koning van de Joden?' Hij gaf hem ten 
antwoord: `U zegt het zelf.'  
De hogepriesters brachten vele beschuldigingen tegen Hem in.  
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Pilatus stelde Hem nogmaals een 
vraag:  
`Antwoordt U niets? Kijk waar ze U 
allemaal van beschuldigen.'  
Jezus antwoordde niets meer, tot 
verbazing van Pilatus.  
Bij een feest liet hij gewoonlijk één 
gevangene vrij, degene om wie ze 
vroegen.  
Een zekere Barabbas zat toen 
gevangen, samen met de oproerlingen 
die bij het oproer een moord hadden 
gepleegd.  
De menigte kwam de trappen op en 
begon te vragen dat hij voor hen zou 
doen wat hij altijd deed.  
Pilatus antwoordde hun: `Wilt u dat ik 
u de koning van de Joden vrijlaat?'  
Want hij merkte dat de hogepriesters 
Hem uit afgunst overgeleverd hadden.  
Maar de hogepriesters hitsten de menigte op, dat hij liever Barabbas moest vrijlaten.  
Waarop Pilatus hun weer zei:  
`Wat wilt u dan dat ik doe met Hem die u de koning van de Joden noemt?'  
Zij schreeuwden terug: `Kruisig Hem!'  
Pilatus zei tegen hen: `Wat voor kwaad heeft Hij dan eigenlijk gedaan?'  
Maar zij schreeuwden nog harder: `Kruisig Hem!'  
Omdat Pilatus het volk tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij, en Jezus liet hij 
geselen en leverde hij over om gekruisigd te worden. 
 
Bespotting en kruisiging 
 

De soldaten namen Hem mee in het paleis, dat wil zeggen: het pretorium, en ze 
riepen heel de cohort bij elkaar.  
Ze deden Hem een purperen mantel om, vlochten een krans van doorns en zetten 
Hem die op.  
Ze begonnen Hem de groet te brengen: `Gegroet, koning van de Joden!'  
Ze sloegen Hem met een rietstok op het hoofd, spuwden Hem in het gezicht,  
en knielden voor Hem neer om Hem te huldigen.  
Toen ze zo de spot met Hem gedreven hadden, namen ze Hem de purperen mantel 
af en deden Hem zijn eigen kleren weer aan.  
Toen brachten ze Hem naar buiten om Hem te kruisigen. 
Ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van zijn akker kwam,  
de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen.  
Ze brachten Hem naar de plaats Golgota, wat vertaald wordt met Schedelveld.  
Ze gaven Hem wijn met mirre, maar Hij nam die niet aan.  
Ze kruisigden Hem en ze dobbelden om zijn kleren om te zien wie wat zou krijgen.  
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Het was het derde uur, toen ze Hem 
kruisigden.  
Het opschrift met de reden van zijn 
veroordeling luidde: De koning van de 
Joden.  
Samen met Hem kruisigden ze twee 
bandieten, één rechts en één links van 
Hem.  
De voorbijgangers lasterden Hem en 
zeiden hoofdschuddend:  
`Ha, jij die de tempel afbreekt en in drie 
dagen opbouwt,  
red jezelf en kom van het kruis af.'  
In dezelfde trant dreven ook de 
hogepriesters samen met de 
schriftgeleerden onder elkaar de spot 
met Hem: `Anderen heeft Hij gered, 
zichzelf kan Hij niet redden.  
De Messias, de koning van Israël; laat 
Hij nu van het kruis afkomen, zodat we 

zien en geloven.'  
Ook degenen die samen met Hem gekruisigd waren, maakten beledigende 
opmerkingen tegen Hem. 
 
Jezus' dood 
 

Toen het zesde uur aangebroken was, viel er duisternis over het hele land, tot aan het 
negende uur.  
Op het negende uur riep Jezus met luide stem: `Eloi, Eloi, lema sabachtani?'  
Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten?  
Sommige omstanders die het gehoord hadden, zeiden: `Hoor, Hij roept Elia!'  
Een van hen rende weg, doopte een spons in wijn, stak die op een rietstok en wilde 
Hem te drinken geven.  
`Laten we eens kijken of Elia Hem eraf komt halen', zei hij. 
Maar Jezus had, na het slaken van een luide kreet, de Geest gegeven.  
Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën.  
Toen de centurio die tegenover Hem stond, zag dat Hij op deze manier de geest gaf, 
zei hij: `Inderdaad, die man was de Zoon van God.' 
 
 

Gedachte bij de lezingen 
 

Als je de beide teksten uit het Marcusevangelie van Palmzondag leest, zou je kunnen denken 
dat één van tweeën maar waar kan zijn: dat warm onthaal of de verwerping. Het kan niet 
tegelijkertijd. Dat Hij juichend wordt ingehaald: de koning onzer dromen. En met eenzelfde 
vurigheid wordt afgewezen: dat Hij, juist Hij, geen koning mag zijn. Zo tegenstrijdig als ons 
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innerlijk verdeelde hart. Als je moet kiezen, vrees je dat het laatste woord is aan je weerzin 
tegen hem, je botheid, de verwerping.  
Maar in de liturgie van Palm- en Passiezondag worden de twee reacties bewaard. Daarom 
heeft deze zondag ook twee namen. Niet alleen de kruisiging van de koning der Joden, maar 
ook zijn koninklijke intrede. Niet alleen dat mensen zich tegen Hem keren, maar ook dat ze 
zijn koningschap hebben begroet.  
Ja, ze hebben Jezus in déze hoedanigheid begroet. De liturgie wil dat vasthouden en daarom 
moet elk jaar Palmzondag worden gevierd: de koning komt binnen in zijn stad, de Messias 
doet intrede in zijn rijk. En dat in alle eenvoud: Hij heeft zichzelf ‘ontledigd’, zegt de apostel, 
alle allure afgelegd. En de vraag is of jij bereid bent, net als Hij, af te zien van de dingen waarop 
je je zomaar zou kunnen laten voorstaan: je aanzien, naam en faam, je verworvenheden en je 
eer. Dat dat kleiner kan, niet opgeblazen, teruggebracht tot gewone menselijke proporties. 
Dat je niet stijf staat van prestigebehoud, maar loslaat.  
 

Het evangelie vertelt hoe dat gaat, dat loslaten: ze leggen hun kleren op de ezel, ze spreiden 
hun mantels op de weg. Ze leggen hun voorkomen naast zich neer. Er gaat een schil van ze af, 
hun opperkleed. In een gewoon gewaadje dansen ze over straat, als David voor de ark. Ze 
staan in hun hemd, ontmanteld.  
 

Wat zingen ze daar in de straten? ‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.’ Precies 
datzelfde zing je telkens weer als slot van de prefatie bij de Dienst van de Tafel, Benedictus, 
‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.’  
Met andere woorden, ook hij, Christus, telkens als Hij komt in Woord en Sacrament, Hij wijst 
van zich af. Hij komt, maar het is in de naam van de Heer. Het gaat niet om Hem in eigen 
persoon, maar om het heil der wereld. Niet om de Verlosser, maar om de verlossing. Niet om 
de Messias zelve, maar om het messiaanse leven dat zich hier aandient als een Godgegeven 
mogelijkheid, als een nieuwe begin van leven. Hij heeft zichzelf niet gezocht.  
 

Wat moet ik met mijn palmtakje? Als ik er een heb kunnen bemachtigen… Vergeet niet, je 
hebt ermee staan zwaaien bij Christus’ koningschap. Hij houdt intocht, de genade en de 
ontferming Gods rijden de stad binnen, de Messias op zijn ezeltje, en jij hebt hem begroet: 
‘Hosanna.’  
Nog even en Hij valt je tegen. Toch niet de koning zoals je Hem zou wensen. Toch niet de God 
die jij je had gedacht, geen garantie waarmee je de risico’s van het leven aankunt, geen 
waarborg tegen ziekte en tegenslag. Hij lijkt nergens 
naar. De frustratie hoopt zich op, je staat op het punt 
je takje weg te gooien.  
Maar ik zeg je: je móet het vasthouden, je mag het niet 
opgeven.  
 

Zijn kruis is je te zwaar, dat kunnen wij niet volbrengen. 
Maar dat groene takje of dat bezinningskaartje, dat 
moet te doen zijn: dat wij Hem niet alleen begroeten 
als Gods komst in ons leven, maar ook aan Hem 
vasthouden in onze teleurstellingen en 
ontgoochelingen. Dat je bij Hem blijft, Gezegend Hij 
die komt. En dat je wat jou te doen staat volbrengt in 
de naam van de Heer.  
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Een geloofsbelijdenis (naar Filippenzen 2, 6-11)  
 
Hij die bestond in goddelijke majesteit 
heeft zich niet willen vastklampen  
aan de gelijkheid met God. 
Hij heeft zichzelf ontledigd 
en het bestaan van een slaaf  
op zich genomen. 
Hij is aan de mensen gelijk geworden. 
En als mens verschenen 
heeft Hij zich vernederd 
door gehoorzaam te worden  
tot de dood, 
tot de dood aan het kruis. 
Daarom heeft God Hem hoog verheven 
en Hem de naam verleend 
die boven alle namen is. 
Opdat bij het noemen van zijn naam 
iedere knie zich zou buigen 
in de hemel, op aarde  
en onder de aarde. 
En opdat iedere tong zou belijden, 
tot eer van God de Vader : 
Jezus Christus is de Heer. 
 
 

Voorbede (om alleen of samen te bidden) 

 
Meer dan wie ook wist Jezus zich door God bemind.  
En die gelovige zekerheid gaf richting en zin aan zijn leven.  
Daarom mogen we, in zijn naam,  
aan God voorleggen al wat er in ons hart leeft. 
 

Voor allen die liefdevol in het leven staan en, vertrouwend op de Heer,  
de weg gaan van eenvoud en dienstbaarheid, van vrede en verzoening,  
van liefde en gerechtigheid. Laten wij bidden… 
 

Voor allen die een zware last te dragen hebben  
en uitzien naar verlichting en bemoediging.  
Voor allen die, in de schaduw van het kruis,  
wachten tot Gods liefde ook voor hen voelbaar wordt. Laten wij bidden... 
 

Voor ieder van ons, voor ouders en kinderen, mannen en vrouwen. 
Dat wij in geloof vandaag ‘hosanna’ zingen 
en in de komende week kunnen meelijden met wat Jezus werd aangedaan. 
Laten wij bidden… 
 

Voor zieken en stervenden.  
Dat zij in de liefdevolle nabijheid van familie en vrienden  
ook God nabij mogen weten. Laten wij bidden… 
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Voor allen die in deze moeilijke tijd van het coronavirus 
hun best hebben gedaan om de maatregelen zo goed mogelijk op te volgen. 
Dat ze, waar noodzakelijk, nog even volhouden 
om onze maatschappij terug te laten openbloeien tot een feest voor iedereen. 
Laten wij bidden…  
 

En we bidden ook dat ons vasten geen leeg begrip zou zijn,  
maar een teken van oprechte solidariteit.  
Mogen wij de partners van Broederlijk Delen in Congo, Bolivia, Palestina en elders  
ook als onze partners zien. Laten wij bidden… 
 
Laten we in onze menselijke kwetsbaarheid,  
met het voorbeeld van de totale eenvoud van de Christus,  
het gebed bidden dat Jezus ons gegeven heeft: 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
 
 

Nog een bezinningstekst 
 

Palm- of passiezondag  
 

Ze lopen uit met honderden.  

Daar komt hun nieuwe Koning.  

Ze zwaaien Hem toe met palmen en takken.  

Kleden worden op de grond gelegd,  

opdat Hij vooral toch maar niet te maken krijgt  

met het stof van de aarde.  

Hosanna! Hoera!  

Weg met de onderdrukkers, hier is onze nieuwe Leider.  

Hosanna!  

Ze hadden er niets van begrepen.  

Hij kwam op een ordinaire ezel, een veulen nog maar.  

Geen kroon, geen juwelen.  

Hij kwam en vermoedde al:  

dit zijn meelopers, ze waaien met iedere wind mee.  

Morgen juichen ze voor een ander.  
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Ze hadden er niets van begrepen.  

Het ging Hem niet om status, om macht, maar om mensen,  

ja om het stof van de aarde.  

Dat kostbare stof van de aarde, geschapen door zijn Vader,  

in handen gegeven aan mensen.  

Om te koesteren., te eren.  

Ze hadden er niets van begrepen.  

Aan mensen nabij zijn,  

dat kun je niet door oorlog  

en machtsspelletjes.  

Dat kan alleen door je kruis  

te dragen,  

door het kruis van de 

kleingemaakte mensen   

te dragen,  

hun lasten te verlichten.  

Maar dat begrepen ze niet!  

Ze wilden een koning. Hoera!  
 
 

en een slotgebed…  
 

God, Vader van alle mensen 
vandaag hebben we de Goede Week ingezet. 
We herdenken en geloven dat Jezus’ dood op het kruis, 
het begin is van nieuw leven voor elke mens. 
Leer ons, zoals Jezus, op U te vertrouwen 
en in zijn voetsporen de weg te gaan van dienstbaarheid en trouw,  
ook als het moeilijk wordt. 
Help ons te leven in verbondenheid met zovelen 
die vandaag een kruis moeten dragen. 
Dat de kleine stappen die we kunnen zetten 
een teken mogen zijn van uw zorg en liefde voor mensen. 
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.  
 
 

Tot slot 
 

Sinds half december mogen we opnieuw samenkomen in onze kerken, maar wel met slechts 15 
personen maximum. Wat betekent dat voor onze weekendvieringen? Niets!  
Toch heeft het team van de Pastorale Eenheid beslist om de vieringen (eucharistievieringen en Woord- 
en Communiediensten) te hernemen en dit vanaf 20-21 maart op basis van inschrijvingen.  
Je leest er meer over in het Parochieblad en op de website van de Pastorale Eenheid: 
kerknet.be/organisatie/pastorale-eenheid-h-gummarus-z-beatrijs-lier 
of nog eenvoudiger: google: Parochies Lier en je komt zo op onze website.  
Inschrijven kan ook op het telefoonnummer 03 480 06 31 op woensdag en donderdag tussen 10 en 12 
uur.  
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Ondertussen blijft ook ons aanbod van de ‘Open kerken’.  
Een aantal Lierse kerken zijn heel de dag open (van 9 tot 17 uur): de Sint-Pieterskapel (aan de Sint-
Gummaruskerk) en de Sint-Jacobskapel (op de Grote Markt), de Mariakapel in de Heilig 
Kruiskerk (Kartuizers) en de kerk van SS. Jozef en Bernardus (Lisp).  
 

Vieringen op  Paaszondag 4 april en de Paasweek 
 

In onze kerken (beperkt tot 15 personen – inschrijven noodzakelijk) 
- Zondag 4 april om 09.30 u. uur in de kerk van SS. Jozef en Bernardus, Lisp: 
eucharistieviering 
- Zondag 4 april om 09.30 u. in de Sint-Pieterskapel: Woord- en Communiedienst 
- Zondag 4 april om 09.30 u. in Sint-Jan Evangelist, Koningshooikt: Woord- en 
Communiedienst 
- Zondag 4 april om 10.30 u. in Sint-Jan Evangelist, Koningshooikt: Woord- en 
Communiedienst 
- Zondag 4 april om 09.30 u. in het Heilig Hart: Woord- en Communiedienst 
- Zondag 4 april om 10.30 u. in het Heilig Hart: Woord- en Communiedienst 
- Zondag 4 april om 9.30 u. in O.-L.-Vrouw Onbevlekt, Lachenen: Woord- en 
Communiedienst 
- Zondag 4 april om 10.30 u. in O.-L.-Vrouw Onbevlekt, Lachenen: Woord- en 
Communiedienst 
- Zondag 4 april om 11 uur in Heilige Familie: Woord- en Communiedienst 
- Zondag 4 april om 12 uur in Heilige Familie: Woord- en Communiedienst 
- Zondag 4 april om 11 uur in Heilig Kruis, Kartuizers: Eucharistieviering 
- Zondag 4 april om 12 uur in Heilig Kruis, Kartuizers: Eucharistieviering 
- Maandag 5 april om 09.30 u. in Sint-Jan Evangelist, Koningshooikt: eucharistieviering 
- Maandag 5 april om 11.00 u. in Heilig Kruis, Kartuizers: eucharistieviering 
- Woensdag 7 april om 19 uur in Heilig Kruis, Kartuizers: Eucharistieviering 
- Donderdag 8 april om 19 uur in Heilig Kruis, Kartuizers: Eucharistieviering 
- Vrijdag 9 april om 19 uur in Heilig Kruis, Kartuizers: Eucharistieviering 
 

Voor deze vieringen kan ingeschreven worden vanaf woensdag 31 maart. 
 

Radio en televisie 
- zondag 28 maart om 10.00 u Eucharistieviering op Radio1. 
- zondag 28 maart om 10.00 u Eucharistie afwisselend op VRT (Eén)  
- Paaszondag 4 april om 11.00 u. Eurovisie vanuit het ziekenhuis La Carità, Locarno 
(Zwitserland), gevolgd door de pauselijke zegen ‘Urbi et Orbi’ in Rome op Canvas 
Internet 
- dagelijks om 16.00 u Eucharistieviering uit de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van 
Antwerpen via livestream op www.bisdomantwerpen.be  
- Zaterdag 3 april om 20.30 u. Paaswake vanuit de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van 
Antwerpen 
 

Aanbidding op zondag van 14 tot 15 uur 
 

Zondag 28 maart: Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt, Lachenen 
Om 15 uur zullen de palmtakken gewijd worden die je zelf meebrengt. Dit gebeurt buiten 
aan de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt.  
 

We wensen jullie een deugddoende en intense voorbereiding op Pasen!  

 
PE H. Gummarus & Z. Beatrijs – Lier / Jan Verheyen, pastoor-deken. 

http://www.bisdomantwerpen.be/

