
ZATERDAG 20 APRIL 
20 u.  Paaswake in Sint- 
    Catharinakerk  
 

- Wijding van het nieuwe vuur 
- Doopsel van de 20-jarige Alicia 
- Vernieuwing geloof van ons doopsel 
- Feestelijke Paasmis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De liturgie van de paaswake vormt het 
hoogtepunt van heel het kerkelijk jaar! 

HOOGFEEST VAN PASEN 
Zondag 21 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals in de lente de zomer vecht tegen de 
winter, zo is in de Goede Week het leven een 
duel aangegaan met de dood. Dankzij Jezus’ 
liefde tot het uiterste heeft de dood dit duel 
voorgoed verloren. Dat is Pasen: Jezus leeft en 
zal nooit meer sterven! 
 
In Kerk Sint-Catharina  (Markt) 
Plechtige Hoogmis om 9.30 uur opgeluisterd 
door het Catharinakoor. 

 
In Kerk Onze-Lieve-Vrouw   (Dorp) 
* Plechtige hoogmis om 11 uur met ‘Alleluia 
van Händel’ 
* Voor alle kinderen paaseieren rapen in de 
pastorietuin.  

DE GOEDE WEEK 
14-21 april 2019 

 

 
   
Leef mee met Jezus’ lijden en dood! 
Beleef de vreugde van zijn verrijzenis! 
 

 
O.-L.-Vrouw-Waver   

en/of 
Katelijne-centrum 



PALMZONDAG 

Op deze dag wordt de feestelijke intocht van 
Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, 
die vanwege het joodse Paasfeest in de stad 
waren, verwelkomden Jezus met palmtakken. 
Palmtakken werden gebruikt om een Koning toe 
te juichen. Op Palmzondag herdenken we dit en 
beginnen we aan Jezus’ lijdensweek. 
 
Zaterdag 13 april in kerk O.-L.-Vrouw: 
18 u.  Palmwijding en gezongen H. Mis 
 
Zondag 14 april in kerk Sint-Catharina:  
9.20 u. Palmwijding, palmprocessie en H. Mis 
gezongen door het Sint-Catharinakoor 
 
Zondag 14 april in kerk O.-L.-Vrouw: 
11 u.  Palmwijding, palmprocessie door 
kinderen, H. Mis met Samana (ziekenzorg) en 
het koor ‘Pastorale’. 
 
 
(Na de eucharistievieringen kunnen telkens gewijde 
palmtakjes mee naar huis worden genomen) 

 

MAANDAG 15 APRIL  
 

19.30 u.  CHRISMA-MIS in de kathedraal te 
Mechelen door kardinaal Jozef De Kesel. 
 

WOENSDAG 17 APRIL  
Paasbiecht 
20 u.  GEMEENSCHAPPELIJKE 
BIECHTVIERING in O.-L.-Vrouw-Waver 
met gelegenheid tot persoonlijke biecht bij drie 
priesters naar keuze. 
 
WITTE  DONDERDAG  18 APRIL  
20 uur: Kerk O.-L.-Vrouw-Waver 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de avond voor zijn lijden en dood geeft 
Jezus ons zijn testament: wij erven de 
eucharistie en het priesterschap. Deze erfenis is 
het kostbaarste van wat de kerk bezit: Jezus’ 
aanwezigheid, Jezus’ lichaam en bloed onder de 
gedaante van brood en wijn. De voetwassing 
van 12 jonge ‘apostelen’ onderstreept dat Jezus 
tot op het laatste van zijn leven onze dienaar 

wilde blijven. Aan 
het einde van dit 
‘Laatste Avondmaal’  
(zang door ‘Pastorale’) 
begeleiden we met 
bloemen en kaarsen, 
de eucharistische 
Christus naar het 
Sacramentsaltaar.  
Daarna is er nog gelegenheid tot aanbidding van 
het heilig Sacrament ter intentie van nieuwe 
priesterroepingen. 
 
GOEDE VRIJDAG 19 april 
 
KRUISWEG om 14.30 uur in O.-L.-Vrouw 
KRUISWEG om 15 uur in Sint-Catharina. 
 
20 uur:  Plechtige Avonddienst in 
de kerk van O.-L.-Vrouw-Waver 
Jezus is dood. Het wordt stil. De priester en de 
dienaren werpen zich plat ter aarde. Jezus’ 
lijdensverhaal wordt in verschillende rollen 
door kinderen voorgedragen. Het Catharinakoor 
zingt passende liederen. Mensen vereren Jezus’ 
kruis en leggen er een bloem bij. Wij bidden 
voor allen die 
ook nu nog 
omwille van hun 
christelijk geloof 
worden vervolgd 
of gedood. 
 
(Breng a.u.b. zelf 
een bloem mee 
voor de 
kruisverering) 


