
“KOFFIESTOP”  
BROEDERLIJK DELEN 2023 

 

Sint-Germanuskerk: zondag 26 maart 2023 

Na de eucharistieviering van 10.30 uur kan je even nablijven om 
een koffie of een fruitsapje te drinken ten voordele van 
Broederlijk Delen. 

Goddelijke Zaligmaker: zaterdag 18 maart 2023 

De “koffiestop” vindt plaats na de eucharistieviering van 18.00 
uur. Tijdens de viering is er de kruisoplegging van de kandidaat-
vormelingen. 

PAASMAANDAG 10 APRIL 2023 
PAARDENPROCESSIE HAKENDOVER 

Programma 

10.00 uur: eucharistieviering in de kerk van de Goddelijke  
                Zaligmaker. De viering wordt voorgegaan door Marc  
                Fierens, Abt van de abdij van Averbode. 
11.00 uur: paardenprocessie van de kerk naar de akker waar de  
                paardengalop en de zegening plaats vinden. 

VASTENBELEVING  

IN DE PASTORALE ZONE 

TIENEN 

 



VASTENBEZINNINGSDAG 
Zaterdag 11 maart 2023 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze jaarlijkse bezinningsdag 
in het kader van de Vasten. 

Plaats: Pastoraal Centrum Kabbeek, Gilainstraat 104, 3300  
            Tienen. 

Programma 
10.00 uur: ontvangst met koffie. 
10.30 uur: priester Geert Narinx komt ons spreken over   
                ‘Liturgie van de Goede Week’. 
12.00 uur: korte bezinning en muzikaal moment. 
12.30 uur: lunch in de cafetaria van de kliniek. 
14.00 uur: priester Karel Loodts vertelt ons over  
                ‘Geloven maakt gelukkig’. 
15.00 uur: afsluiting. 

INSCHRIJVEN: gelieve onderstaand inschrijvingsformulier vóór 
6 maart 2023 binnen te brengen: ofwel afgeven na de 
misviering, ofwel in de bus van de dekenij steken of versturen 
naar dekenij.tienen@skynet.be. 

VASTENVOETTOCHT 
Maandag 20 maart 2023 

Ook dit jaar gaan we samen onderweg van Onze-Lieve-Vrouw 
naar de Goddelijke Zaligmaker. 

19.00 uur: vertrek aan Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk 
20.00 uur: eucharistieviering in de kerk van de Goddelijke  
                Zaligmaker in Hakendover. 
21.00 uur: we sluiten af met een drink, zodat we nog even  
                gezellig kunnen napraten. 

Inschrijven is niet nodig. Kom gewoon tot aan de Ten-Poelkerk of 
sluit aan in Hakendover voor de eucharistieviering. 

KABBEEKLEZING 
“De Goede Week beleven” 
Donderdag 23 maart 2023 

We willen even stilstaan bij de betekenis en de zin van het 
beleven van de Goede Week, van Palmzondag tot Pasen. 

Plaats: Kapel van het Pastoraal Centrum Kabbeek, Gilainstraat  
            104, 3300 Tienen. 

Aanvang: 19.30 uur 

Inhoud:  Priester Karel vertelt ons hoe we op een deugddoende 
manier samen de Goede Week kunnen beleven. 
We maken ook kennis van het werk van ‘Zandtovenaar’ Gert Van 
der Vijver. Hij brengt je in verwondering door een magisch 
zandspel van licht en donker. Hij strooit, schuift en gooit zijn zand 
op een verlichte glasplaat en laat op betoverende wijze allerlei 
tekeningen verschijnen. 
Vragen en opmerkingen kunnen nadien besproken worden bij een 
lekker glaasje.

 
Naam: ……………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………… 

Telefoon: …………………………………………………………………………………. 

Schrijft in voor de vastenbezinningsdag  van de pastorale zone 
Tienen en stort hiervoor € 20 (lunch en dranken inbegrepen) 
op het nummer BE42 0689 0426 5854 van                                                           
Stichting Vicariaat Vl.-Brabant en Mechelen, Zone Tienen, 
Gilainstraat 104, 3300 Tienen, met vermelding “Bezinningsdag 
11 maart 2023”. 

Handtekening:       

mailto:dekenij.tienen@skynet.be

