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UITNODIGING ZONDAG 9 APRIL 2017 
‘Palmzondag’ 

 
Voor alle kinderen met hun ouders.  

 

Op Palmzondag gaan we samen palmpaas-

stokken versieren. Want het is feest. We vie-

ren dat Jezus naar ons toe komt en ons altijd 

wil helpen. Met de palmpaasstokken gaan 

we in processie naar de kerk. Kom jij ook? 

 

De palmpaasstok geef je na afloop aan ie-

mand die je blij wilt maken. Bijvoorbeeld ie-

mand die ziek is, zich alleen voelt of verdrie-

tig is of …? Wie wil jij helpen? Wie kan er 

een hart onder de riem gebruiken? 

 

Voor de palmpaasstokken en alle versierin-

gen inclusief de broodhaan wordt gezorgd, 

 

maar je mag natuurlijk ook iets van jezelf 

meebrengen. 

 

Kom je ook? Opgave vooraf is niet nodig.  

 

In Rijen beginnen we zondag 9 april om 

10.00 uur in de basisschool St. Jozef, 

Tuinstraat 15.  

We eindigen in de Maria Magdalenakerk, 

waar we rond 11.15 uur afsluiten. De 

leerlingen van de Sint Jozefschool zullen 

daar vertellen wie zij willen helpen met 

hun spaardoosjes voor de vastenactie. 
 

In Dongen beginnen we zondag 9 april 

om 10.30 uur in het parochiecentrum 

aan de Hoge Ham 84 in Dongen.  

We eindigen in de Laurentiuskerk, waar 

we rond 11.45 uur afsluiten. 



 

 

 

 
 

 

Contactgegevens:  
Dongen:      Rijen: 
E-mail: gezinskerk@parochiedongen.nl   E-mail: gezinskerk@parochieheiligegeest.nl 
Telefoon: 0162 312561     Telefoon: 0161 222833 

Bezoek onze facebookpagina     Gezinskerk in Rijen en Dongen  
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UITNODIGING VRIJDAG 14 APRIL 2017 
‘Goede Vrijdag’ 
 

Kruisweg voor jong en oud. 
 

Voorafgaand aan Pasen staan we stil bij 
het sterven van Jezus. 
Op vrijdagmiddag herdenken we het lij-
den en sterven van Jezus. We staan stil bij 
het lijden en sterven van mensen in de 
wereld.  
We lopen langs de kruisweg en plaatsen 
een lichtje bij iedere statie. We sluiten af 
met een bloemenhulde bij het kruis. 
 
Van harte welkom! 
 
Neem je een bloem of bloesemtak mee 
om bij het kruis neer te leggen? 
 
Vrijdag 14 april 15.00 uur 
Maria Magdalenakerk Rijen. 
 

 

 

 

AGENDA GEZINSKERK 
 

25 JUNI 2017 
‘ZOMERSE AFSLUITING’ 
(MOLENSCHOT) 
 

UITNODIGING ZATERDAG 15 APRIL 2017 
‘Paasviering’ 
 

Kom je mee het grote feest van Pasen vie-

ren? Jezus is gestorven en hij leeft!  

Nieuw leven voor Jezus en alle mensen. 

We gaan dit op een bijzondere manier 

vieren met vuur, licht, water en brood. 

 

We komen samen in de kerk. Het licht is 

uit en het is helemaal stil want Jezus is ge-

storven. We ontsteken het vuur van Pa-

sen en geven het licht aan elkaar door.  

We luisteren naar het verhaal van Pasen: 

Jezus leeft! Het water wordt binnen ge-

dragen: nieuw leven. In deze gezinsviering 

delen we samen het brood van Jezus. 

Na afloop: zoeken 

in de tuin… 
 

Zaterdag 15 april  

17.00 uur: Maria Magdalenakerk Rijen,  

Eucharistieviering 

 

17.00 uur: Laurentiuskerk Dongen,  

Communieviering 
 

Van harte welkom! 
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