
 

 
 
 
 
 
 
 
Door het wegvallen van veel terugkerende activiteiten is er wat structuur uit onze dagelijkse activiteiten 
weggevallen. Toch is dit relatief meegevallen. Door het contact via internet bleef er een gevoel van 
verbondenheid. De Goede Week, en Pasen, gaan we ook dit jaar heel anders beleven. In zekere zin wel 
misschien intenser, omdat er tijd is, en rust om alles te overwegen. Vieringen zijn alleen te volgen via de 
moderne media. Lang leve Internet en WhatsApp!  
Ondanks Corona en onbegrijpelijke standpunten van het Vaticaan blijft de essentie van Pasen bestaan: 
De veertig dagentijd heeft ons bijgebracht dat we moeten zorgen voor mensen die het nog moeilijker 
hebben met broederlijk delen. 
Palmzondag: Palmpasen of Passiezondag is de laatste zondag van de 40-dagentijd en de 1ste dag van de 
Goede Week, onze kerk is open van  9.00u en 12.00u, je kan een gebedskaartje met gewijd palmtakje 
komen halen. Er wordt ook een passend gebedsblaadje en sfeermuziek voorzien. 
Witte donderdag: er is mogelijkheid tot stille aanbidding en dit tussen 10.00u en 16.00u. We willen deze dag 
wakend en biddend aanwezig zijn bij de Heer. Daarom roepen we op dat er op elk moment minstens iemand 
aanwezig zou zijn. U kan hiervoor vanaf 27 maart uw naam opgeven op een lijst achteraan in de 
respectievelijke kerken. Om 19 uur luiden we de klokken. Nadien “zwijgen” ze tot Pasen. 
Goede vrijdag: Op die dag stierf Jezus, onschuldig veroordeeld tot een verschrikkelijke kruisdood. Waarom 
eigenlijk? Omdat hij de machthebbers in de weg liep met zijn boodschap van liefde voor kleinen, lijdenden 
en armen. Omdat hij niet wou ophouden zijn boodschap van betrokkenheid uit te dragen, ook niet toen hij 
het bijzonder hard te verduren kreeg. In onze kerk is er mogelijkheid tot persoonlijke kruisweg en dit tussen 
10.00u en 16.00u. 
Op deze Stille Zaterdag verwijlt de Kerk bij het graf van de Heer en overweegt zijn lijden en sterven, 
hoopvol uitzien naar de verrijzenis. We worden in de kerk uitgenodigd tussen 10.00u en 16.00u, tot stil 
gebed. 
Pasen: Na een dag stilte is het dan eindelijk Pasen. De wederopstanding van Christus bewijst dat God 
vergevingsgezind is. De kerk is open van 9.00u tot 12.00u. We voorzien een gebedsblaadje en 
sfeermuziek.Om 12.00u luiden in al onze kerken de feestklokken als teken van vrede. We denken ook aan 
alle slachtoffers van corona en aan de vele zorgverleners. We nodigen iedereen ook van harte uit om de 
diensten van de Goede week mee te volgen via kerknet, radio of  TV. Ook op die manier kunnen we in deze 
bijzondere tijden, vanuit onze huiskamer, biddend verbonden zijn met de Heer en met elkaar. Een 
aankondiging van deze vieringen vinden jullie in het parochieblad en op website 
www.parochielaarnewetteren.be. 
 Guido 
 
 

 
 

 

 



 

Dit zijn de jarigen van maart en april. Proficiat!!! 

MAART                                                                                                                                                         
De Cock M.;De Landtsheer H.;Krick M.; Rogiers L.; Van Poecke H.;                                               
Van Steendam P.; Verlee A.                                                                                                                     
APRIL                                                                                                                                                                            
De Groote G.; De Gucht G.; De Rocker Ch.; Rogiers J.; Rogiers K.; Uytterschaut A.; Van 
Malderen F.; Van Rijselberghe M. 

 

 Familienieuws: 

-Felicitaties aan Tom Antjon-Evelien Rooman bij de geboorte van HANNES, broertje van Elias   
-Spoedig herstel gewenst aan Julien Rogiers die momenteel revalideert na een heelkundige 
ingreep 

ZWERFVUILACTIE KWB KALKEN  

Het ophalen van zwerfvuil in samenwerking met het gemeentebestuur en ‘MOOIMAKERS’ 
loopt als een trein. Zelfs verschillende niet -KWB leden hebben zich aangesloten bij ons 
initiatief. Iedereen staat verstomd van de hoeveelheid troep die langs onze straten te vinden 
is. Wij houden vol  en herhalen de opkuis wanneer nodig.             
Aan iedereen een gemeend proficiat  om onze gemeente proper te houden.          
Je kan nog altijd aansluiten bij deze actie. 

Contactpersonen:  

-Mario Vaneechoute,Zomerstraat 16a, tel. 09 367 71 21                                                            . 
Mail adres:  Mario.Vaneechoutte@UGent.be                                                                                –    
-Andre De Rycke, Pennemansbaan,44 tel.09 367 65 55 of 0473 80 3114                                                                                                
Mail adres: andrederycke@telenet.be                                                                          
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Van 4 april tot en met 25 april 2021 
Vertrek  Kerkplein Kalken waar je de instructies vindt. 

 
 Luisterwandeling van zo’n 5 kilometer + alternatieve langere route 7.5 km 
 Scan de QR-code (vergeet je smartphone niet!) 
 Met de stem van Pieter Embrechts 
 Twee verhalen: ééntje voor min 8-jarigen en ééntje voor 8 jarigen en ouder 
 Maak kans op  mooie prijzen 

1- verzamel alle letters op en maak er een mooie slogan van 
 
2- maak een mooie foto van je tocht 
en verstuur per Email 
 
3- voor de kleinsten kleur bijgevoegde plaat 
en deponeer in de bus Kerkplein 

info:      André : andrederycke@telenet.be  Nico: nico.vandevelde@kalkencity.be 

  

 

Een activiteit van KWB KALKEN 
v.u. Andre De Rijcke, Pennemansbaan, 44, 9270 Kalken 
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QR code KWB  

 

Naam: 
 
Adres: 
 
Tel.: 
 
Mail: 

Vergeet niet uw antwoorden in de bus te deponeren aan de start 
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