PASEN
IS HET
LEVEN
KANSEN
DURVEN
GEVEN
Zalig Pasen!

PAASPROGRAMMA
Ook dit jaar willen wij , de parochieploeg van Steenhuffel, graag met jou Pasen
vieren! Een beetje anders dan anders, dat wel, maar zeker even waardevol

26 maart tot 11 april
Goede-weekwandeling
28 maart, 10u-12u
Palmzondag

Een 'goede week ' wandeling om een frisse
neus te halen
coronaproof - in open lucht, alleen of met je
bubbel of met 10 kameraden of met de klas
2 km bezinnend stappen
voor kinderen zijn er doe-opdrachten,
start aan de hoofdingang van de kerk en is
bewegwijzerd
je kan deze wandeling starten wanneer je
zelf wil
meer info bij kris.vertonghen@versalof.be

Op Palmzondag werd Jezus eeuwen geleden
welkom geheten in Jerusalem met open
deuren en met palmtakken. Zo heten ook wij
jullie welkom in de 'open kerk'
coronaproof parcours in de kerk - kom
alleen of met je bubbel
gewijde palmtakjes komen halen voor thuis
of de buren.
doorlopend bezinningsmoment,
voorgedragen door Kathelijne.
het uitgelezen moment om aansluitend de

2 april, 14u-15u
Goede vrijdag
Op Goede Vrijdag nodigen wij je uit in de kerk
voor een meeleefmoment.
coronaproof beperkt tot 15 mensen,

'Goede Week' wandeling te stappen

4 april, 10u-12u en 14u-16u
Paaszondag

inschrijven nodig op het nummer
0475/64.33.14
Felix Perée uit Londerzeel neemt ons met
een videoreportage mee

We hopen jullie van harte te mogen ontmoeten
voor onze Paasevocatie in onze kerk.
coronaproof parcours in de kerk - kom
alleen of met je bubbel
via tekst, beeld, stilte en muziek nemen wij
je mee doorheen het gebeuren van Witte
Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag

Mogen wij vragen om deze Paaswens voor het
raam te hangen. Op die manier dragen wij
samen de hoop van Pasen uit.

Z a li g P a se n !

Vanwege Jos, Chris, Tina, Kris en Herbert
ParochieSteenhuffel.be

en Zalig Pasen
je kan zelf een kaars meebrengen om ze aan
te steken aan het aanstekelijke vuur van
Pasen
onze beste Paaswensen aan elkaar
doorgeven
onze kerk zal op haar Paasbest zijn, jij toch
ook?

