
  

 
 
Wij vieren Palmpasen. Op deze dag beelden wij het verhaal uit van Jezus die in Jeruzalem wordt 
ingehaald. Mensen staan blij met takken te zwaaien aan de kant van de weg. Na afloop van de viering 
doen wij dit met onze palmpaasstokken in een optocht, dus neem er eentje mee. Lukt dat niet, dan 
ben je natuurlijk ook zonder stok welkom. 
 
Bewoners kunnen hier een Palmpasenstok bestellen. Bestellen graag voor 4 april 12.00 uur.    
 
 

 
 
Wij vieren Witte Donderdag. Tijdens de viering beelden we het verhaal uit van het laatste avondmaal 
dat Jezus vierde met zijn vrienden. Ook horen we opnieuw het verhaal van de uittocht uit Egypte; de 
geschiedenis die wordt herdacht op het joodse pesachfeest. We luisteren niet alleen naar het 
verhaal, maar beleven het ook mee door het proeven van iets bitters, zouts, zoets etc. We nodigen 
jullie uit om aan tafel te komen zitten en met de verhalen mee te doen.  
 

 
 
Wij vieren Goede Vrijdag. Op deze dag herdenken we en vertellen we het lijdensverhaal van Jezus. 
We zien telkens een afbeelding, horen een gedeelte van het verhaal, bidden een kort gebed, zingen 
een couplet van een lied en gaan dan weer door met de volgende afbeelding.  
 
 
 

Palmpaasviering & optocht 
 
Zondag 14 april 2019 
11.00 uur Buitenluchtviering op de brink van ‘t Bouwhuis 
(slecht-weer-variant: in de gymzaal) 
 

Witte donderdag 
 
Donderdag 18 april 2019 
15:00-15.45 uur oude winkel op ‘t Bouwhuis 
 

Goede Vrijdag 
 
Vrijdag, 19 april 2019 
15:00-15.45 uur oude winkel op ‘t Bouwhuis 
 

https://www.dtzcrecreatie.nl/activiteit/palmpasen-2/#aanmelden


 
 
 
 
 

Pasen 
 

Zondag 21 april 2019 
11:00 uur oude winkel op ‘t Bouwhuis 
 

En dan is het Pasen! De tijd van verdriet om het sterven van Jezus gaat ten einde. Het wordt weer 
licht om ons heen en in ons. De dood heeft niet het laatste woord. Er is nieuw leven. We 
begroeten het licht in ons midden en steken voor het eerst de nieuwe paaskaars aan.  Na de 
viering is er voor iedereen koffie / thee met iets lekkers. 


