
Protestantse Gemeente Wildervank

VAN DE KERKENRAAD

AAN JONG EN OUD IN DE PROTESTANTSE GEMEENTE WILDERVANK

STILLE WEEK EN PASEN 2021

Beste mensen,

De dagen voor Pasen, de Stille Week, worden in 2021 noodgedwongen inderdaad 
nogal stil. Kerkdiensten kunnen alleen online plaatsvinden en evenementen zijn niet 
toegestaan. Maar we laten ons niet in de hoek zetten: er is een Paaswandeling, Open 
Kerk en er zullen online vieringen zijn.

De online vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (1, 2 en 3 
april) beginnen steeds om 19:30 uur. Op Paasmorgen (4 april) begint de online viering om 
9:30 uur. Alle zijn te zien en te horen via YouTube; de Paasmorgenviering is bovendien te 
beluisteren via Kerkomroep.

YouTube: https://bit.ly/WildervankPKN 
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10592 

Voor de Paaswandeling (ofwel: PaasChallenge) 
is aanmelding verplicht, via onze Datumprikker. 
Zie de flyer op de volgende pagina.

Voor de Open Kerk is aanmelding niet nodig, mits 
iedereen zich houdt aan de Covid-maatregelen. 
Dus: bij ziekteklachten niet komen, afstand houden, 
handen wassen e.d. In de kerk zullen ds. Marien 
Grashoff en/of stagiaire Nynke Hollander aanwezig 
zijn. Ook onze organist Dirk Swama (en misschien 
een ander) zal er zijn. In de kerk kunt u een kaarsje 
aansteken, bijpraten of uw hart luchten bij Marien of 
Nynke, een gebed toevoegen aan het gebedsbord, 
luisteren naar het orgel of gewoon stil zijn.

Voor iedereen is er een Brood & Wijn-box. 
Daarin knappertjes als brood en druivensap als 
wijn. Plus een paasgroet en een mini-liturgie om, 
voor wie dat wil, thuis brood en wijn te kunnen 
delen. Maar u kunt het natuurlijk ook gewoon lekker 
opknabbelen.
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OPEN KERK
witte donderdag, 
goede vrijdag en
 stille zaterdag 

Tijdens de 
Paaschallenge is 

de kerk open 
voor iedereen

Data
1 , 2 , 3 april

Tijd
15:00u - 19:00u

Ingang
via Concordia
Torenstraat 80

--

Gebedsbord

Muziek

Ontmoeten

--

#paaschallenge
paaswandeling

aanmelden

Wildervank op weg naar Pasen

Samen op weg naar Pasen is in 2021 nog 
belangrijker dan de afgelopen jaren.
Ons thema in de 40dagen is dan ook 
7 Werken van Barmhartigheid.

Om iedereen de kans te geven om even in de kerk 
te zijn, staan de kerk deuren in de 3 dagen voor 
Pasen voor iedereen open.

Brood&Wijn box kun je meenemen uit de kerkzaal

Daarnaast organiseren we in Wildervank de 
PaasChallenge. Een bijzondere wandeling: 

De weg door Jeruzalem.

Meer informatie:
kerkplein/paaswandeling-open-kerk

Open kerk, voor iedereen,
wees welkom in het huis van de Vader.

https://www.protestants-wildervank.nl/kerkplein/paaswandeling-open-kerk/

