
Paaswake in Katelijne-centrum  
Op zaterdag 8 april om 20 uur  
 

 Wijding van het nieuwe vuur 
waaraan de paaskaarsen 2023 
worden aangestoken 

 Doopliturgie en hernieuwing 
doopgeloften 

 Eucharistie opgeluisterd door het 
jongerenkoor ‘Glorify’. 

 Doopwater (wijwater) te 
verkrijgen in de kerk. 

 Paaseieren voor de kinderen 
 
 

HOOGFEEST VAN PASEN 
Zondag 9 april 
 

In Katelijne-centrum 
 Plechtige Hoogmis om 9.30 uur 

opgeluisterd door het Catharina- 
koor. 
 

In Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
 Plechtige hoogmis om 11 uur 

opgeluisterd door het koor 
‘Pastorale’. 

 Paaseieren rapen voor de 
kinderen in de pastorietuin! 

 

DE GOEDE WEEK en PASEN (1-9 april ‘23) 
Parochies O.-L.-Vrouw-Waver & Katelijne-centrum 
 

PALMZONDAG 
Op een ezeltje komt Jezus de stad 
Jeruzalem binnengereden. De 
mensen trekken palmtakken van 
de bomen en juichen Jezus toe: 
"Hosanna, Hosanna, de zoon van 
David!" 
Na iedere mis kan een gewijd 
palmtakje mee naar huis worden 
genomen. Het takje kan op een 
kruisbeeld gestoken worden of op 
een andere plaats worden 
bewaard. 

 

ZATERDAG 1 APRIL 
18.30 uur: Palmwijding en eucharistieviering (O.-L.-Vrouw) 
 
ZONDAG 2 APRIL 
09.25 uur: Palmwijding, palmprocessie en misviering (Sint-Catharina) 
       Met Sint-Catharinakoor 
11.00 uur: Palmwijding, palmprocessie en misviering (O.-L.-Vrouw)  
       Met kinderen, Samana en koor ‘Pastorale’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het Leven gaat verder… 
 

Binnenkort beginnen we weer aan de Goede Week. Voor allen die er de 
liturgische diensten van meevieren, is deze week een drukke week: 
Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. 
In tegenstelling daarmee gaat voor de meesten onder ons het leven 
gewoon verder: men moet (gaan) werken, sommigen moeten naar school 
of hebben stages, er zijn vakantieplannen enz. Het lijkt wel dat de 
lijdensweek van Jezus en ook zijn dood en verrijzenis, geen betekenis 
hebben voor de mensen van nu. Hun leven gaat zo ook wel verder. 
 
Was het anders in Jezus’ tijd? Neen. Omwille van de sensatie gaan de 
mensen nog wel even kijken naar de onlusten in de stad en willen ze 
horen of Jezus echt ter dood wordt veroordeeld. Maar dan gaat Jezus zijn 
lijdensweg alleen. Enkele van zijn ‘dierbaren’ zijn Hem gevolgd. Maar 
Jezus sterft buiten de stad op een berg, terwijl het bruisende leven in de 
stad gewoon verder gaat.  
 
In een huis van ons dorp is een zieke moeder aan haar laatste week 
begonnen. Haar man had al lang voor haar gezorgd, maar nu is hij dag 
en nacht in de weer opdat zij aandacht en liefde zou krijgen en alle 
medische zorgen. Moeder sterft, een uitvaartdienst wordt voorbereid en 
gevierd. Het medeleven van familie en vrienden deed goed. Maar 
daarna gaat het leven weer verder. Is dat echt zo? Of heeft het leven toch 
een deuk gekregen? 
 
Goede vrienden, het leven gaat niet zomaar verder. Maar juist die 
lijdensweek van Jezus, gedragen uit liefde voor de mensen, heeft nieuw 
leven mogelijk gemaakt. Zoals die man voor zijn vrouw, maakt Jezus van 
elke lijdensweek een Goede Week. Hij laat niemand alleen sterven, Hij is 
een ‘dierbare’ voor iedereen, Hij blijft trouw aan God zijn Vader. Dat alles 
maakt dat Jezus zal kunnen opstaan uit de dood. Want om zijn leven te 
vernieuwen, om de doortocht (Pascha) te maken van dood naar leven,  
heeft God de ‘behandeling’ van de liefde toegepast. Door die 
behandeling  gaat het leven echt verder, het leven van Jezus vooral, 
maar ook dat van ons. Dat vieren wij met Pasen, een zalig Pasen. 
(Pastoor Karl Abts). 
 

 

PAASBIECHT 
Woensdag 5 april om 19.30 u. in O.-L.-Vrouw-Waver met 2 priesters 
Zaterdag 8 april om 17.00 u.  in O.-L.-Vrouw-Waver bij pastoor 
Zaterdag 8 april om 18.30 u. in Katelijne-Centrum bij pastoor 
 

WITTE DONDERDAG (6 april) 
Om 20 uur in O.-L.-Vrouw-Waver 

 
- Viering van het Laatste Avondmaal 
  opgeluisterd  door het Liturgisch Koor. 
- Na corona eindelijk terug voetwassing van 
  12 jonge apostelen 
- Korte Sacramentsprocessie door de kerk 
- Gelegenheid tot stille aanbidding 
 

OP WITTE DONDERDAG VIEREN WE DE INSTELLING VAN DE HEILIGE 

EUCHARISTIE EN VAN HET PRIESTERSCHAP 

 

GOEDE VRIJDAG (7 april) 
14.30 uur: Kruisweg (O.-L.-Vrouw-Waver) 
15.00 uur: Kruisweg (Katelijne-centrum) 
20.00 uur: Plechtige herdenking van Jezus’ 
lijden en dood (O.-L.-Vrouw-Waver) 
 
Jezus is dood. Het wordt stil. De priester en 
de diaken,  en alle 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. Dit alles zal 
weer een diepe indruk op ons maken. 
 
 

Breng a.u.b. zelf een bloem mee voor de kruisverering! 


