
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 18 april 
15.00 u. Kruisweg in de kerk 
zaterdag 19 april  
Stille Zaterdag 
21.00 u. Paaswake 
zondag 20 april 
Pasen 
10.00 u.  Plechtige gezongen eucharistieviering in de kerk, verzorgd door het Sivi-koor 
ter nagedachtenis aan de families Mulert-Van Craeyenest 
maandag 21 april 
Geen eucharistieviering 
woensdag 23 april 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 16 april 
19.00 u. Chrismamis (kathedraal) 
Donderdag 17 april 
Witte Donderdag 
13.30  u. COVDA (Kring) 
19.00 u. Herdenking Laatste Avondmaal. Aanbidding tot 21.30u. 
Vrijdag 18 april 
Goede Vrijdag 
09.00 u. Vormselcatechese ééndaagse (vormingscentrum Guislain ) 
14.00 u. Aanbidding 
Maandag 21 april 
Ziekenzorg paasfeest samen met de zieken 
 
 
------------ 
gebed 
------------ 
Kinderen - Pasen - Anders 
 
Heer God, hoe moet dat nu? 
Ze vinden de 'goede week' maar niks. 
'Een doods fossiel!', beweren ze, 'zonder leven'. 
Ze willen niet meer mee. 
Als onze herdenking van kruis en graf 
voor jongeren echt hol en leeg is, God, 
gaat Gij dan verder met hen mee. 
Blijf dicht bij hen, God, 
vooral als het donker wordt, 
opdat zij Iemand vinden 
als het kruis komt in hun leven. 
Dan zullen we samen hun Pasen vieren, 
dan ga ik wel met hen mee. 
Amen. 
 
Een ouder 



 
PASEN VIEREN 
 
Het zal allemaal goed zijn voorbereid: het koor zal zijn best doen om zo mooi mogelijk te zingen, de 
kerk zal gekuist zijn en prachtig versierd, de zinvolle teksten opgesteld met veel aandacht. Dat alles 
om dit ene te bereiken: ons zelf te laten delen in de vreugde van de verrezen Heer, in de hoop dat onze 
dierbaren en ook wijzelf niet overgelaten zijn aan de dood, maar mogen leven: hier en nu en tot in 
eeuwigheid. 
Want wij geloven in een God die ons lief heeft en die ons menselijk leven kent van binnenuit, met zijn 
vreugden en met zijn verdriet. Wij geloven in een mens die het gewaagd heeft, op Gods woord, zijn 
leven te geven in goedheid en verzet tegen het kwaad. Gestorven op het kruis is Hij verrezen. 
Moge de hoop van Pasen ook ons allen bezielen om te leven in goedheid en ons te verzetten tegen 
kwaad. Zalig Paasfeest! 
En hartelijk dank aan allen die meewerkten om de Vastentijd, de                                                                                                                                      
Goede Week en de paasvieringen zo goed te verzorgen.  
 
GOEDE WEEK EN PASEN IN ONZE KERK 
 
Woensdag 16 april 
19.00 u. Chrismamis (kathedraal) 
Donderdag 17 april 
Witte Donderdag 
19.00 u. Herdenking Laatste Avondmaal. Aanbidding tot 21.30u. 
Vrijdag 18 april 
Goede Vrijdag 
14.00 u. Aanbidding 
15.00 u. Kruisweg 
19.00 u. Kruisverering (Sint-Jozef) 
Zaterdag 19 april 
Stille Zaterdag 
21.00 u. Paaswake 
Zondag 20 april 
Pasen 
10.00 u. Plechtige eucharistieviering, verzorgd door ons Sivi-koor 
Maandag 21 april 
11.00 u. Eucharistieviering (Maria-Goretti) 
Ziekenzorg: paasfeest samen met de zieken 
 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op woensdag 9 april hebben wij tijdens de uitvaartliturgie om 11 uur biddend mevrouw Simonne De 
Vreese aan Gods liefde toevertrouwd. Zij is geboren in 1933 en was de weduwe van de heer Roland 
Guyssens. Lang heeft zij op de Francisco Ferrerlaan 216 b gewoond samen met haar zoon, die elf jaar 
geleden gestorven is. Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze christelijke deelneming aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PASAR MARIAKERKE DEELT MEE 
 
Op zaterdag 26 april 2014 houden we een daguitstap naar Tielt, ooit de hoofdstad. 
We gaan de stad en zijn oorlogsverleden proberen te ontdekken aan de hand van een routebeschrijving 
en foto's. De tocht leidt u langs museums, historische gebouwen en monumenten, groene plekjes enz 
…. Goed opletten is de boodschap! 
Bij aankomst wordt u verwelkomd met een lekkere koffie en .. . . .  Ondertussen worden de 
formulieren verdeeld. U kunt op pad gaan al dan niet in kleine groepjes. Wij sluiten onze dag af in een 
plaatselijk restaurant. 
Inlichtingen, inschrijven en betalen vóór 19 april 2014 via mail op chrisd@telenet.be of telefonisch op 
het nummer 09/227.27.59 (Chris) of 09/329.42.24 (Fernand).  
 
Na het succes van vorig jaar gaan we terug op fietsweekend naar Deurne bij Asten in Nederland van 
vrijdag 26 tot zondag 28 september 2014. We verblijven in het 4-sterren ‘Best Western’ hotel op basis 
van volpension van vrijdagavond tot zondagmorgen. Zondagmiddag voorzien we een lunch in een 
plaatselijk restaurant. We logeren op basis van tweepersoonskamer voorzien van douche/bad, toilet, 
TV, enz.… Het hotel beschikt over een zwembad, jacuzzi, 2 sauna's en fitnesszaal, deze zijn gratis 
voor alle gasten. 
We fietsen +/- 50 km aan een rustig tempo door een prachtig landschap en een zeer mooi natuurgebied 
de “Deurnese-” en “Mariapeel” op de grens van Noord-Brabant met Limburg. Wist u ook dat het liedje 
“Het dorp” (…tuinpad van mijn vader…) over Deurne gaat? Bent u geen fietser? Geen nood, u kunt 
evengoed deelnemen aan de wandelingen en / of bezoeken. ’s Avonds kunnen we nagenieten in een 
van de gezellige themabars. 
VOORINSCHRIJVING VOOR 5 MEI !! 
Inschrijven en voorschot € 50,00 betalen vóór: 5 mei 2014 via mail op chrisd@telenet.be of 
telefonisch op het nummer 09/227.27.59 (Chris) of 09/329.42.24 (Fernand). 
 
 
 


