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Kom je ook?

The Passion
Hoe leuk zal het zijn om met zoveel mogelijk
mensen, jong en oud, samen The Passion te
kijken.
De Protestantse gemeente nodigt jullie dan
ook allemaal uit, om dit op Wi e Donderdag
samen te gaan doen.
Om 20.15 uur is er ko e, thee en ranja in de
glazen verbinding van de Koepelkerk.
Daarna gaan we samen The Passion kijken via
een groot scherm in de kerk.
We hopen jullie daar allemaal te ontmoeten!

Kom je ook?

De week voor pasen
S lle week
De S lle week, die voorafgaat aan het
Paasfeest, is bij uitstek dé jd voor bezinning.
Er worden in deze week meerdere
kerkdiensten gehouden in de Koepelkerk. De
Protestantse gemeente nodigt u/jou uit om
deze diensten mee te beleven.
Donderdag 14 april:
Wi e Donderdag, aanvang dienst 19.15 uur.
Dienst waarin we het laatste avondmaal
gedenken met jong en oud.
Om 20.15 uur is er ko e, thee en ranja,
waarna we om 20.30 uur samen The Passion
kijken in de kerk.
Vrijdag 15 april:
Goede Vrijdag, aanvang dienst 19.30 uur.
Dienst waarin we het lijden van Jezus
gedenken door het binnendragen van het
kruis.
Zaterdag 16 april:
S lle Zaterdag, aanvang dienst 19.30 uur.
Paaswakedienst, waarin het nieuwe licht
wordt binnengedragen.
Zondag 17 april:
Eerste Paasdag, aanvang dienst 9.30 uur.
Feestelijke dienst met medewerking van de
Koepelkerkzangers.

