
     

   
Nieuwsbrief activiteiten maart: Veertigdagentijd tot en met Palmpasen  
+ speciale uitnodiging voor kinderen uit groep 3 
  
Beste gezinnen, 
 
De Veertigdagentijd is begonnen; we bereiden ons voor op Pasen. Graag nodigen we jullie van harte 
uit voor onze activiteiten in maart. Zie bij de activiteit van 12 maart een speciale uitnodiging voor 
kinderen van groep 3.  
 

 Huispaaskaars 
Het is een mooie traditie om voor Pasen een huispaaskaars te bestellen. De kaars kan in de Paastijd 
(die duurt tot Pinksteren) thuis worden gebrand. Je kan de kaars bestellen via de intekenlijst in de 
kerk. Maar deze kan ook bij Kerk in Nood worden besteld, dan komt de opbrengst ten goede aan het 
goede werk van Kerk in Nood. Als je zelf via Kerk in Nood bestelt: doe het op tijd (ze gaan altijd hard) 
en breng de kaars naar de Sloep (Hans van Spronssen) met een klein naametiketje erop. Dan wordt 
de kaars bij de Paaswake gezegend en aangestoken aan de Paaskaars in de Kerk. Je kan hem daarna 
meenemen.  
 
Kinderwoorddienst Veertigdagentijd: zondag 12 maart in Wassenaar 
Op 12 maart om 9.30 uur is er kinderwoorddienst met als thema de Veertigdagentijd. We bidden 
samen, lezen uit het Evangelie en maken een Op-weg-naar-Pasen tuintje voor thuis.  Sint 
Willibrorduskerk (Kerkstraat 77). Er zijn twee kinderwoorddiensten: voor kinderen van groep 1 t/m 3 
en voor kinderen vanaf groep 4. Op deze zondag stellen ook onze communicanten zich aan de 
mensen in de kerk voor en vertellen zij waarom ze hun eerste communie willen doen. Kinderen uit 
groep 3 die volgend schooljaar hun eerste communie gaan doen zijn speciaal welkom zodat zij 
alvast zien hoe het voorstellen gaat. 
 
Gezinscatechese Sint Jozef: zondag 19 maart in Wassenaar 
We verwelkomen gezinnen uit alle dorpen van de parochie in Wassenaar! We starten om 9.30 uur 
met een gezinsviering in de Sint Willibrorduskerk, na de Mis is er wat te drinken en gaan we rond 
10.45 uur met de gezinnen (ouders, kinderen en tieners) naar de naast de kerk gelegen Warenar 
(Kerkstraat 75). Iedereen gaat daar met leeftijdsgenoten aan de slag met het thema “Sint Jozef”, ook 
de ouders. Tussen ongeveer 11.30 - 12.00 uur is het afgelopen. We hopen op jullie komst, ontzettend 
leuk om elkaar als gezinnen te ontmoeten en ons te laten inspireren door Sint Jozef! 
Aanmelden: Wil je met je kind(eren) deze ochtend meemaken, geef je dan op door een mailtje te 
sturen naar: secretariaat@parochie-augustinus.nl. Graag de leeftijd van je kind(eren) vermelden.  
 

 Oekraïnezondag: zondag 26 maart in Voorschoten 
Van harte aanbevolen, ook voor gezinnen, is de speciale Oekraïne-viering om 11.00 uur in de H. 
Laurentiuskerk (Leidseweg 102) met aansluitend vanaf 12.30 uur een Oekraïne-bijeenkomst in het 
naastgelegen Bondsgebouw. Dit als teken van onze verbondenheid met de Oekraïense gemeenschap 
en vluchtelingen. Tijdens de Eucharistieviering is er kinderwoorddienst en ook bij de bijeenkomst 
erna zijn er activiteiten voor kinderen. Meer informatie: bit.ly/Oekraïnezondag  
      



Palmkruizen versieren: vrijdag 31 maart in Wassenaar 
Jullie zijn welkom tussen 15.15 en 16.15 uur om de kruizen te versieren (Sint Willibrorduskerk). Je 
mag ook het materiaal uit zoeken en mee naar huis nemen. Jullie krijgen een adres mee waar het 
kruis heen kan. Kom gerust meteen uit school, we zorgen voor wat te eten en te drinken. We vragen 
een vrijwillige bijdrage in de kosten en hanteren als richtprijs €3,50. Noteer ook vast zondag 2 april, 
dan vieren we Palmpasen in de kerk. 
Aanmelden: Graag voor 26 maart i.v.m. het aantal kruizen en adressen (gezinskerk-
wassenaar@parochie-augustinus.nl). 
 
We wensen jullie een gezegende Veertigdagentijd en kijken er naar uit om samen op weg te gaan 
naar Pasen! 
Werkgroep Gezinskerk 
 
 
 
 


