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Palmpasen 
  
Op zondag 10 april is het Palmzondag en dan is er om 10.00 uur een
familieviering in de Maria Magdalena kerk. Iedereen is van harte welkom. 
Op zaterdag 9 april kunnen alle kinderen van 11.00 uur tot 12.00 uur een
Palmpasenstok versieren in het Achterschip. Daarvoor gebruiken we
crêpepapier, kuikens, eitjes, veertjes en allerlei leuke dingetjes. Deze zijn
aanwezig. Zelf versiering van thuis meenemen mag natuurlijk ook. Mocht uw
kind nog de Palmpasenstok van vorig jaar hebben, dan stellen we het erg op
prijs als hij of zij die meebrengt om te hergebruiken. Als u geen stok meer
heeft, zijn er wel wat stokken aanwezig. 
Als u uw kind(eren) wilt helpen bij het versieren, bent u ook van harte welkom. 
  

Kevin Bank <bank1950@gmail.com>
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Tijdens de Palmpasenviering op zondag worden palmtakjes en broodhaantjes
uitgedeeld.  
Met al die versierde stokken wordt het vast een mooie viering. Na de viering
krijgen de kinderen hun eigen stok mee.  Die kunnen ze dan bijvoorbeeld aan
opa of oma geven of aan iemand anders. Opgeven is niet verplicht maar wel
handig i.v.m. het kopen van de broodjes: dit kan tot 1 april op het volgende
adres: f.rijs@quicknet.nl. 
We hopen op veel kinderen die komen versieren! 
  
Let op !! Kun je zaterdag misschien niet komen, maar wel op zondag? Dan mag
je natuurlijk ook thuis een stok maken en versieren. Breng je mooie stok dan op
zondag mee naar de kerk en je kunt gewoon meelopen tijdens de viering.  
  
De werkgroep gezinsviering

Liturgieplanning 
De planning van de vieringen kunt u ook hier lezen. 
 
Woensdag 30 maart 19.30 uur 
Vastenvespers in de Nieuwe Kerk 
Voorganger dhr. Bart Vijfvinkel 
 
Zondag 3 april 10.00 uur 
Viering met koor All Ages 
Voorganger mevr. Margret Dijkstra 
 
Woensdag 6 april 19.30 uur 
Vastenvespers in de Jisper Kerk 
Voorganger dhr. Cees Beumer 
 
Zondag 10 april 10.00 uur 
Palmzondagviering met zang 
Voorganger dhr. Frans Hofstra 
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Stuur deze email door... 
Kent u iemand in uw omgeving die ook geïnteresseerd is in de Maria Magdalena Parochie Wormer? 

Stuur deze Nieuwsbrief dan door. Diegene krijgt de mailing eenmalig. Als hij of zij de mailing wil blijven

ontvangen dan kan dat via de website www.mariamagdalenawormer.nl

U ontvangt deze mail omdat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief of omdat u ingeschreven staat
bij de parochie Maria Magdalena te Wormer. 
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier Afmelden 
 
Maria Magdalena Parochie 
Dorpsstraat 351 
1531 HJ Wormer 
075-6421216 
Secretariaat: secretaris@mariamagdalenawormer.nl
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