
 
 
 
 



Witte Donderdag  
Pasen begint met de viering op Witte Donderdag op 18 april om 19.30 
uur. Centraal staat de viering van de Maaltijd van de Heer en we doen 
dit in een grote kring. Het thema is: de schipbreuk van Paulus. Ook hij 
breekt net als Jezus het brood temidden van de storm, als zijn leven op 
het spel staat. 
 
 
 
Goede Vrijdag   
Op Goede Vrijdag begint de 
viering ook om 19.30 uur. In deze 
viering lezen we over de arrestatie 
van Paulus en Jezus. Ook lopen 
we als ‘mensen van de weg’, de 
Weg van de Hoop. We gebruiken 
daarvoor foto’s van de ‘Weg der 
Hoffnung’. Deze kruisweg is 
gemaakt door Ulrich Barnickel en 
staat bij Point Alpha langs de 
‘todesstreifen’, de strook 
niemandsland tussen het voormalige oost en west Duitsland. ‘De weg 
van de hoop’ is een symbool van de kracht van de vrijheid en een 
gedenkteken tegen dictatuur. Point Alpha is een herinneringencentrum in 
de plaats Geisa. Het wil naast een plaats van herinneren ook een plaats 
zijn waar duidelijk wordt dat inzet voor mensenrechten loont. Dat de 
liefde en de vrijheid zich uiteindelijk niet onderdrukken laten.  

 
Stille Zaterdag 
De Paaswake op stille zaterdag begint om 21.00 uur. We beginnen rond 
het graf van Christus. Vocaal zingt: Stil ligt de tuin rondom het witte 
graf. Het thema van de Paaswake is: Zijn liefde is als een vlam! We 
maken de beweging van het donker naar het licht. De nieuwe paaskaars 
wordt de donkere kerkzaal binnengedragen met de woorden: ‘Het licht 
van Christus!’. We gedenken en vernieuwen op deze avond onze eigen 
doop. Misschien wel de mooiste nacht van heel het kerkelijk jaar! 
 
Paasmorgen 
Paasmorgen is een viering voor jong en oud. De viering begint om 10.00 
uur. Het project over Paulus wordt op Paasmorgen afgerond, Paulus zelf 
komt weer op bezoek en haalt zijn koffer op. We lezen Paulus’ lied op de 
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liefde 1 Korinthiërs 13, 1-13, omdat we geloven dat liefde sterker is dan 
de dood. 
 
Op paasmorgen kunt u uw gevulde spaardoosjes weer meenemen naar 
de kerk! Dan zullen ze worden ingezameld. 
 
De precieze informatie over de  tijden van de Paasdiensten vind u op 
bovena-staande poster, gemaakt door Martine Weijs. 
 
 


