
 

 
 

LITURGISCH ROOSTER  2022-2023 

VERSIE JANUARI 2023 

  Zondagsvieringen  1ste tot en met 4de zondag van de maand  

zaterdag 17.00 uur Sint-Rumoldus (Heikant) 
 18.30 uur O.L.V.-Tenhemelopgenomen (Bevel) 

zondag 09.30 uur Sint-Willibrordus (Nijlen) 

 09.30 uur Sint-Pieter (Berlaar) 

 11.00 uur Sint-Lambertus (Kessel) 

 17.00 uur Sint-Lambertus (Gestel) 

 

  Vijfde-zondagvieringen met de hele pastorale eenheid  

4 keer per jaar is er een 5de zondag in de maand. Dat weekend is er maar 
één viering  in heel de pastorale eenheid, telkens op zondag om 11 uur in 
Sint-Lambertus (Kessel), met nadien nog een gezellige ontmoeting, een 
hapje en een drankje. 

Dit werkjaar zijn dit de zondagen 29 januari, 30 april en 30 juli. 
 

  Vier-de-zondag  

Elke vier-de-zondag van de maand zijn de kinderen en jonge gezinnen 
speciaal welkom in de eucharistievieringen van 09.30 uur in Sint-
Willibrordus (Nijlen) en van 11.00 uur in Sint-Lambertus (Kessel). 

 

  Eer-ste-zondag  

Elke eer-ste-zondag van de maand zijn de kinderen en jonge gezinnen speciaal 
welkom in de eucharistieviering van 9.30 uur in Sint-Pieter (Berlaar). 

 

  Weekdagviering  

dinsdag, woensdag en donderdag 
om 08.30 uur in Sint-Pieter (Berlaar) 
 

  Eucharistievieringen in de woonzorgcentra  

wzc Heilig Hart (Nijlen) 
om 11.00 uur elke dinsdag na de 1ste en 3de zondag van de maand 

wzc Sint-Jozef (Kessel) 
om 10.30 uur elke vrijdag voor de 1ste en 3de zondag van de maand 

wzc Sint-Augustinus (Berlaar) 
om 10.30 uur elke vrijdag voor de 2de en 4de zondag van de maand 
 
 
 

P R A K T I S C H  

  Lees het parochieblad en blijf op de hoogte…  

In het parochieblad “Kerk en Leven” vind je wekelijks naast 
interessante artikels over onze kerkgemeenschap, ook 
actuele info over onze vieringen en activiteiten binnen 
onze pastorale eenheid.  

Wens je een abonnement, neem dan contact op met Geert (t. 0468 25 78 91) of via 
mail: parochieblad@pe-sint-salvator.be. 

Bestaande lezers worden automatisch uitgenodigd om hun abonnement te 
vernieuwen. 

Je kan steeds terecht met vragen bij onze redactie. Ook ideeën, artikels, 
uitnodigingen en foto’s zijn bij hen welkom: parochieblad@pe-sint-salvator.be. 

  Misintenties  

Je kan misintenties aanvragen bij één van onze pastores, bij de plaatselijke 
verantwoordelijke, het parochiesecretariaat of de permanentie. Het kan ook per mail 
via misintenties-noord@pe-sint-salvator.be of misintenties-zuid@pe-sint-salvator.be. 
Per misintentie wordt een bijdrage gevraagd van 13 euro. 

  Abonneren op de nieuwsbrief  

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuws uit onze pastorale eenheid en van 
eventuele wijzigingen op deze kalender, dan kan je je vrijblijvend abonneren op onze 
digitale nieuwsbrief. Dat kan onderaan elke pagina van onze website, of stuur een 
mailtje naar info@pe-sint-salvator.be met als onderwerp “Inschrijven nieuwsbrief”. 

 

 

C O N T A C T G E G E V E N S  

  Pastores  

Michel Brasseur (pastoor) | Paddekotseheide 62, 2560 Nijlen 
michel@pe-sint-salvator.be | tel. 03 296 77 21 (spreek zeker een boodschap in) 
 
Bosco R. (parochievicaris) | Pastorijstraat 5, 2590 Berlaar 
bosco@pe-sint-salvator.be 
 
Geert Rynders (parochieassistent) | Broechemsesteenweg 221, 2560 Nijlen 
geert@pe-sint-salvator.be | tel. 03 430 68 91 of 0468 25 78 91 

  Algemeen secretariaat  

Geert Rynders, Broechemsesteenweg 221, 2560 Nijlen 
Er is permanentie op woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur 
in de Broechemsesteenweg 119. 
 

Voor dringende gevallen, contacteer Michel Brasseur.    

 

 

Z     NDAG 



 

F E E S T D A G E N  

 Allerheiligen - Allerzielen  

ma 31 okt 19.00 uur  Sint-Rumoldus (Heikant) 

 19.00 uur  O.L.V.-Tenhemelopgenomen (Bevel) 

di 1 nov 09.30 uur  Sint-Willibrordus (Nijlen) 

 09.30 uur  Sint-Pieter (Berlaar) 

 11.00 uur Sint-Lambertus (Kessel) 

 17.00 uur Sint-Lambertus (Gestel) 

 

  Kerstmis  

za 24 dec 18.00 uur Sint-Pieter (Berlaar) (jongerenviering) 

 20.00 uur O.L.V.-Tenhemelopgenomen (Bevel) 

 23.00 uur Sint-Rumoldus (Heikant) 
zo 25 dec 09.30 uur  Sint-Willibrordus (Nijlen) 

 11.00 uur Sint-Lambertus (Kessel) 

 17.00 uur Sint-Lambertus (Gestel) 

 

  Maria-Lichtmis (rondgang in de kerk met kinderzegening)  

za 4 feb 13 – 16 uur Sint-Willibrordus (Nijlen) Noord 

zo 5 feb 13 – 16 uur Sint-Pieter (Berlaar) Zuid 

 

  Aswoensdag  

wo 22 febr 09.30 uur Willibrordus (Nijlen) 
 09.30 uur Sint-Pieter (Berlaar) 
 11.00 uur Sint-Lambertus (Kessel) 

 17.00 uur Sint-Lambertus (Gestel) 
 19.00 uur Sint-Rumoldus (Heikant) 
 19.00 uur O.L.V.-Tenhemelopgenomen (Bevel) 
 

  Goede Week  

wo 5 apr 19.00 uur Sint-Rumoldus (Heikant) Verzoeningsviering 

do 6 apr 19.00 uur Sint-Lambertus (Kessel) Witte Donderdag 

vr 7 apr 08 -12 uur Kruiskensberg (Bevel) Verering relikwie v/h heilig kruis 

 15.00 uur Kruiskensberg (Bevel) Kruisweg  

 19.00 uur O.L.V.-Tenhemelopgenomen (Bevel) 

  Goede Vrijdag - Kruisverering 

za 8 apr 13 -15 uur Sint-Lambertus (Gestel) Individuele biechtgelegenheid 

 19.00 uur Sint-Pieter (Berlaar)  Stille Zaterdag – Paaswake 

 21.00 uur Sint-Lambertus (Kessel) Stille Zaterdag - Paaswake 

zo 9 apr 09.30 uur Sint-Willibrordus (Nijlen) Hoogfeest van Pasen  

 09.30 uur Sint-Rumoldus (Heikant)  

 11.00 uur Sint-Lambertus (Kessel)  

 17.00 uur Sint-Lambertus (Gestel)  
 

  Onze-Heer-Hemelvaart  

wo 17 mei 19.00 uur  Sint-Rumoldus (Heikant) 

 19.00 uur  O.L.V.-Tenhemelopgenomen (Bevel) 

do 18 mei 09.30 uur  Sint-Willibrordus (Nijlen) 

 09.30 uur    Sint-Pieter (Berlaar) 

 11.00 uur    Sint-Lambertus (Kessel) 

 17.00 uur    Sint-Lambertus (Gestel) 

 

  Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming  

di 15 aug 09.30 uur  O.L.V.-Tenhemelopgenomen (Bevel) 

 09.30 uur  Sint-Pieter (Berlaar) 

 11.00 uur  Sint-Lambertus (Kessel) 

 17.00 uur  Sint-Lambertus (Gestel) 

 

 

A A N V U L L E N D  O P  H E T  P R O G R A M M A  

  Vespers  

Tijdens de vasten en advent worden elke week de vespers gezongen in het 
koorgestoelte van de Sint-Lambertuskerk (Kessel) op maandag om 19 uur. 

 

  Kruisweg  

Gedurende de vasten wordt elke vrijdag om 15.00 uur de kruisweg gebeden op 
Kruiskensberg (Bevel). 

 

  Mariaverering  

In de meimaand wordt quasi elke dinsdag om 19.00 uur de eucharistie opgedragen 
aan één van de vele kapelletjes in Onze-Lieve-Vrouw (Nijlen). Ook elders worden 
plaatselijke Maria-vereringsmomenten georganiseerd. 

 

  Bedevaart  

Telkens op de eerste woensdag van juli vertrekken we op diocesane bedevaart naar 
“Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, de Dame met het Gouden Hart”. 
Dit werkjaar op woensdag 5 juli 2023. 
 
De jaarlijkse diocesane Lourdesbedevaart gaat door van 14 tot 20 juli 2023, met de 
bus/trein met opstapplaats aan de kerk van Sint-Willibrordus, of met het vliegtuig.  
Info op  www.dba-lourdes.org  of bij Geert Rynders (geert@pe-sint-salvator.be). 
        


