
 
 
 
TERUGBLIK PAASVIERINGEN 2022 
 
 
De vieringen van de Goede Week werden intens gevolgd door heel wat gelovigen. 
Boeteviering, Witte Donderdag- en Goede Vrijdagvieringen… het tekende deze 
bijzondere week. Het waren vier momenten van bezinning en geloof. 
Ook in de Paasvreugde werd gedeeld op Stille Zaterdag en op Paaszondag.  
Op Stille Zaterdag met een eucharistieviering in Blaasveld en de Paaswake met wijding 
van de paaskaarsen én opname catechumenen in Willebroek. Op Paaszondag twee 
feestelijke vieringen in Tisselt en Heindonk en een eucharistieviering in Willebroek. De 
zonovergoten dagen en de stralend blauwe hemel zorgden voor een echt 
Een impressie van enkele vieringen en mooie momenten kan je hieronder, gestoffeerd 
met een aantal foto’s, bekijken.  
 
 
Willebroek – Paaswake: van catechumeen naar christen zijn, van meer willen 
weten naar gevormd zijn 
 
Dag beste lezer! 
Niet zo lang geleden heb ik hier verteld over Dylan, Niels en Michaël, de drie jonge 
mannen die zich in onze parochie aan het voorbereiden waren op het ontvangen van de 
initiatiesacramenten. Ondertussen is de voorbereiding afgerond en werd de Paaswake 
het moment van de overstap. Degenen onder ons die in de Paaswake in de Sint-
Niklaaskerk aanwezig waren, hebben dat meegemaakt en kunnen hiervan getuigen. Wij 
hebben de emotie en de vreugde met Dylan, Niels en Michaël en hun gezinnen en 
vrienden mee beleefd. 
De viering begon buiten – het weer was ons gunstig gezind – met de wijding van het 
vuur, waarna de paaskaars werd aangestoken. In de kerk brandden de kaarsjes van 
Goede Vrijdag bij het grote kruis dat nu met een witte doek was versierd. Dat zorgde 
onmiddellijk voor sfeer. Bijbelteksten afgewisseld met zang en gebed brachten ons tot 
de wijding van het water. Met dat water werden Niels en Dylan nadien gedoopt. Hun 
meter overhandigde hen de doopkaars die aangestoken werd aan de nieuwe 
paaskaars. Voor het vormsel kwam Michaël hen vervoegen. Zij werden alle drie gezalfd 
met olie die de bisschop op de maandag van de Goede Week gewijd had. De hele 
viering door kregen de catechumenen een centrale plaats. Hun familie en vrienden en 
de hele parochiegemeenschap waren getuigen van deze heuglijke gebeurtenis. Drie 
jonge mensen die een leven als christen beginnen, een nieuw leven, betekent veel voor 
een gelovige gemeenschap. Samen de vreugde delen van herboren leven is een intens 
gebeuren en doet mensen stralen. Daarvan waren wij getuige. 
 
En wat nu? ... is de vraag die ook op hun lippen ligt. Wel, het eindigt hier niet. Zij zullen, 
zoals velen onder ons, met kleine stapjes het geloof verder verkennen en  binnen gaan. 
En zoals een kind dat doet, zo leren christenen ook elke dag beter stappen. Dag na dag 
zullen zij proberen meer te begrijpen en te getuigen van de verrezen Heer in woord en 
daad en in hun bestaan. 
 



 
De geloofsgemeenschap van Willebroek wenst hen succes op de nieuwe weg. Dat zij 
kracht mogen putten uit hun geloof dat groeit, dat zij niet stoppen met het zoeken en 
vragen, dat zij elke dag naar Christus verlangen zoals Christus naar ons verlangt en dat 
zij dag in dag uit mogen ervaren dat zij niet alleen zijn, dat Hij die heeft gezegd ‘ik zal er 
voor u zijn’ Zijn aanwezigheid in ieder van ons tastbaar maakt. 
Proficiat aan Dylan, Niels en Michaël! 
Corina Luca, Pastorale zoneassistente.  
 

 



Heindonk – Paasviering met zon en zang 
 
De Paasviering om 10 uur was prachtig !  Heel wat gelovigen waren afgezakt naar de 
parochiekerk, maar ook mensen van buiten de parochie hielden er aan om op deze 
hoogdag van Pasen de viering in Heindonk bij te wonen.   

 



 
 
Naast inspirerende en doorleefde teksten die de verrijzenis van Jezus in het licht 
moesten zetten, werden deze afgewisseld door zeer toepasselijke, mooie en 
melodieuze gezangen van het gemengde zangkoor St. Lucia. Het koor telde niet minder 
dan 14 zangers (mannen en vrouwen) inbegrepen de organist en de dirigent.  Jammer 
genoeg hadden twee koorleden om reden van corona moeten afzeggen. 
De meerstemmige liederen werden dan ook door de aanwezigen bijzonder gesmaakt, 
en op het einde van de viering volgde dan ook een welverdiend applaus. 
Bij de volgende kerkelijke hoogdag maakt het koor opnieuw zijn opwachting. 
Iedereen is welkom. 
 
 
Heindonk – eierenworp vanop de kerktoren en vogelschrikkersfestival 
 
Op paaszondag 17 april werd de aangeknoopte traditie van Femma Heindonk, na een 
onderbreking, opnieuw georganiseerd voor de kinderen van Heindonk. Op het 
dorpsplein verzamelden zich om 11 uur, direct na de Paasviering , de kinderen, 
vergezeld van ouders, oma’s en opa’s, tantes en ooms. De kinderen werden ingedeeld 
in drie leeftijdsgroepen en kregen na het rapen van de plastic eieren allen een mandje 
met paassnoepgoed. 
Het bestuur van Femma had cava, jenever, fruitsap en chocolademelk voorzien zodat 
de dorstigen gelaafd konden worden. Het weer was stralend, de kinderen waren 
dolgelukkig en de (enthousiaste) volwassenen genoten van een drankje en een praatje 
na die zware coronajaren.  
Na de kinderen was het de beurt aan de winnaars van het vogelschrikfestival. De 
uiteindelijke rangschikking werd bepaald door een onafhankelijke jury en er werden 
talrijke prijzen uitgereikt in diverse categorieën.  
Om 13 uur was het plein weer piekfijn in orde. Dit initiatief toont aan hoe een kleine en 
hechte dorpsgemeenschap in sommige dingen groot kan zijn. We kijken al uit naar de 
editie van volgend jaar! 
 
 


