Uitnodiging Goede Week
Palmpasenstok maken

Palmpasen Gezinsmis

Zaterdag 13 april 14.30 uur
Grote zaal parochiehuis
Heb je nog een stok van vorig jaar,
Neem die dan mee

Zondag 14 april 11.00 uur
met processie in de kerk
Crèche in pastorie

Witte Donderdag
Kinderwoorddienst

Goede Vrijdag
Kinderkruisweg

Donderdag 18 april 19.00 uur
met crèche in pastorie

Vrijdag 19 april 16.30 uur
Je mag ook een witte bloem
meebrengen

Pasen
Kinderwoorddienst

Zondag 21 april 11.00 uur
Crèche in pastorie
Maandag 22 april 11.00 uur

VOOR DE KINDEREN

Palmpasen en de Goede Week
Zaterdag 13 april: 14.30 uur – Grote zaal van het parochiehuis
Net als vorig jaar gaan we ook nu weer met de kinderen palmpaasstokken versieren.
Palmpaasstokken en versieringen zijn aanwezig, maar heb je de stok van vorig jaar nog, wil
je die dan meenemen? Kinderen en ouders, van harte welkom!
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Zondag 14 april: 11.00 uur - Gezinsviering Palmpasen .
Alle kinderen mogen dan hun palmpaasstok meenemen en in de processie meelopen door de
grote poort van Jeruzalem die in de kerk staat opgesteld.
De koorschool zal tijdens deze viering zingen.
Voor de allerkleinsten is er crèche in de pastorie.
Donderdag 18 april:19.00 uur- Kinderwoorddienst Witte Donderdag
Tijdens de Plechtigheden van Witte Donderdag zal er voor de kinderen een
kinderwoorddienst zijn. Aan het einde van de viering mogen de kinderen met een roos
meelopen in de processie naar het rustaltaar.Voor de allerkleinsten is er crèche in
pastorie.
Vrijdag 19 april:16.30 uur – Kinderkruisweg in de kerk.
Samen met de ouders lopen de kinderen langs de 14 kruiswegstaties, waarbij heel kort het
verhaal van Jezus lijden wordt verteld. Daarna is er een bloemenhulde bij het kruis en we
vragen de kinderen dan ook allemaal een witte bloem mee te brengen.
Eerste-en Tweede Paasdag zal er zoals altijd een kinderwoorddienst en crèche zijn
tijdens de H. Mis van 11.00 uur.
De crèche is te bereiken via de kerk.
Ingang kerk, na het hek linksaf door de kleine deur naar het parochiehuis.
Aan het einde van de gang weer linksaf, de pastorie binnen.
De laatste deur aan de rechterkant is de crèche.

