
Kruisweg voor volwassenen en kinderen. We lopen
langs de kruiswegstaties in de kerk: Veertien keer
stoppen we om even stil te staan bij wat Jezus is
overkomen. Zo mogen we ons bewust worden wat
Jezus voor ons heeft over gehad. Kinderen die willen
zingen kunnen zich opgeven: gezinskerk-
wassenaar@parochie-augustinus.nl.

Heb je nog geen Palmkruis? DIY!
Klik op het plaatje

Nieuwsbrief

DIY

Bij goed weer verzamelen we om 9.20 uur op het
kerkplein en bij slecht weer achterin de kerk.
Vergeet niet een palmtakje aan je kruis te binden,
we staan klaar om je daarbij te helpen. De
palmtakken worden gezegend, we luisteren samen
naar het Evangelie en gaan in processie met de
kruizen de kerk in. Na de processie gaan de
kinderen rechtstreeks door naar de
kinderwoorddienst. Na de Mis of later op de dag
brengen de gezinnen zelf hun kruizen naar de
mensen van wie ze het adres hebben ontvangen. De
Goede week is nu begonnen. 
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Agenda
Palmzondag

Goede vrijdag

Hoogfeest van
Pasen

Beste  gezinnen,
Het grote feest van Pasen komt nu snel naderbij. We mogen dan zeggen: De Heer is waarlijk

verrezen! Zalig Pasen! Alleluia! Wisten jullie dat het feest van Pasen wel een hele octaaf (8

dagen) duurt? De Paastijd duurt zelfs tot Pinksteren. Al die tijd is de kleur in de kerk wit.

We wensen jullie een gezegende Goede Week en alvast een Zalig Pasen!
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Palmzondag
2 april
09.20 uur

 

We vieren het Hoogfeest van
Pasen. Gezinnen zijn welkom in
de Mis van 9.30 uur. Er is
kinderwoorddienst voor twee
groepen: kinderen tot groep 4
en vanaf groep 4.

Goede vrijdag
7 april   
15.00 uur

Pasen 
9 april 
09.30 uur

Kan je er niet bij zijn?
Bid hem dan thuis. Klik

op het plaatje.

Verstuur met
Pasen een

mooie
Paaskaart! Klik
op het plaatje.

DIY

Let op: 10 min.
eerder!

Graag echt op
tijd zijn!

Alle knutselwerkjes en de
kruiswegvideo vind je hier:
rkkids.nl/goedeweek-pasen/

https://rkkids.nl/palmpasen/
http://bit.ly/rkkids-kruisweg
https://rkkids.nl/paastijd/
https://rkkids.nl/goedeweek-pasen/

