
   
De Goede Week en Pasen bij Radio Maria 

 
 
 
Liturgische momenten 
 
Chrismamis, woensdagavond 8 april, 19:30 uur - vanuit de kathedrale basiliek van 

Sint Bavo in Haarlem. Celebrant is mgr. Punt. 

 
Witte Donderdag, donderdagavond 9 april, 19.00 uur - vanuit de  

H. Michaelkerk in Sint-Michielsgestel. Celebrant is kapelaan Zimmermann. 

 
Goede Vrijdag, vrijdagmiddag 10 april, 15:00 uur - gebeden Kruisweg vanuit de 

Lodewijkkerk te Leiden. 

 
Goede Vrijdag, vrijdagavond 10 april, 19:00 uur - plechtige herdenking van het 

lijden en sterven van de Heer vanuit de Lodewijkkerk te Leiden. Celebrant is 

pastoor Jeroen Smith. 

 
Paaswake, zaterdagavond 11 april, 21:00 uur - vanuit de kathedrale basiliek van Sint 

Bavo in Haarlem. Celebrant is mgr. Hendriks.  

 
Paaszondag, zondagochtend 12 april, 10:00 uur - vanuit de Sint Lodewijkkerk in 

Leiden. Celebrant is pastoor Jeroen Smith. 

 
Paasmaandag, maandagochtend 13 april, 10:30 uur – vanuit de kathedrale basiliek 

van Sint Bavo in Haarlem. Celebrant is mgr. Hendriks. 

 
 
Radioretraites ter voorbereiding op Pasen 

Tijdens de Goede Week zendt Radio Maria Nederland een tweetal radioretraites uit. 

Beide retraites zijn nu al online te beluisteren in de audiotheek van Radio Maria. 

 

Radioretraite 1 – ‘De veertigdagentijd, een genadevolle tijd om je relatie met Jezus 

en je naaste te vernieuwen.’ ( link: http://bit.ly/MarcMassaer2020 ) 

Met pastoor Marc Massaer 

 
Op de radio: maandag, dinsdag en woensdag om 11:00 uur, 20:30 uur en 03:30 uur. 

 
 
Radioretraite 2 – ‘De wereld op z’n kop’ 

Met pastoor Eric van Teijlingen ( link: http://bit.ly/EricVanTeijlingen2020 ) 

 

Op de radio: op Witte Donderdag en Goede Vrijdag om 11:00 uur, 20:30 uur en 03:30 uur – op 

Stille Zaterdag om 11:00 uur, 20:00 uur en 03:30 uur – op Paaszondag om 11:30 uur, 18:05 uur 

en 05:30 uur. 

 

 

Tip: Luister via de audiotheek o.a. naar de Paasretraites van voorgaande jaren als podcast. 

Met ruim 8000 uitzendingen is de audiotheek een geweldige bron voor verdieping – 

www.radiomaria.nl/audiotheek  

 

Ga voor de actuele programmering en tijdstippen naar www.radiomaria.nl 


