Onvoorwaardelijke liefde………..op weg naar Pasen

Vier de Stille week
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Onvoorwaardelijke liefde…………..Op weg naar Pasen
Vier de stille week
Maandag 26 maart
19.30 uur, Rooms Katholieke Kerk, mw. Marga Klein Overmeen en Dhr. Mark van Sandijk,
met medewerking van Intermezzo
Witte Donderdag 29 maart, Avondmaalsviering
19.30 uur, Hervormde Kerk, Ds. Coby de Haan,
met medewerking van. Margriet Hierink
Goede Vrijdag 30 maart
19.30 uur, Gereformeerde Kerk, Ds. Kest Jelsma,
met medewerking van Henk Ruiter en Musis
Stille Zaterdag 31 maart, Paaswake
21.00 uur, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Ds. Harry de Hullu en mw. Gera Mateman,
met medewerking van. Alexander Zuidema en Marcel Grootens
1e Paasdag 1 april, Paasjubel
08.15 uur, begraafplaats Laarmanshoek, Ds. Harry de Hullu,
met medewerking van Soli deo Gloria

Vanaf 09.00 tot 09.45 uur in De Kern: paasontbijt voor jong en oud

Rembrandt: de Emmaüsgangers, 1648
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1e Paasdag zondag 1 april, Paasjubel en Paasontbijt
De werkgroep Rondom Pasen nodigt u van harte uit voor de
paasjubel en/of het paasontbijt in De Kern op de Paasmorgen
Op 1e Paasdag om 08.15 uur verzamelen we op begraafplaats Laarmanshoek om op deze vroege ochtend het wonder van
Pasen te vieren en te gedenken.
We staan daar op Laarmanshoek, in het geloof dat wij Opstandingsmensen zijn, die het nieuwe Leven mogen ontvangen.
Hij de Opgestane is ons voorgegaan.
Ds. Harry de Hullu zal samen met muziekvereniging Soli deo Gloria zorgen voor de invulling van deze jubel.
Vanaf 09.00 uur van harte welkom in De Kern om gezamenlijk te ontbijten. Jong en oud van alle kerken.
Om 10.00 uur beginnen de Paasdiensten in de verschillende kerken.

De opbrengst zal dit jaar gaan naar stichting ‘Steunfonds Vluchtelingen Ommen’.
Deze stichting heeft als doel het bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen in Ommen. De
laatste jaren staat het financieel ondersteunen bij de gezinshereniging centraal: een financiële bijdrage wordt gedeeltelijk
gegeven als gift en voor de rest als lening verstrekt. De stichting is afhankelijk van giften om dit mogelijk te maken.
Wij denken dat dit collecte doel heel passend is bij het thema van de 40-dagentijd dit jaar: onvoorwaardelijke liefde.
We hopen als gezamenlijke kerken in Ommen een steentje bij te kunnen dragen om gezinnen in liefde weer samen te
brengen.
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