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  ACTIVITEITENAGENDA VASTENTIJD 2020 

 
Woensdag 26 februari 

 

Aswoensdag  

10.00 uur midweekviering 

en 

gebedsviering om 19.30 uur,  

voorgangers Bob Smits  

en pastoor Theo de Wit 

 koor MOEA 

 
Zondag 1 maart

 

WOCO, voorganger pastor Schyns  

Tijdens de viering is er extra aandacht voor 

het Vastenactieproject Werken aan je 

toekomst.  

 

 
Zondag 8 maart 

 

WOCO, voorganger Nico Bulter. 

 

Na de viering kijken we film Two Popes 

 

en er is een heerlijke lunch in de Theo de Wit zaal.  

 

 
Zondag 15 maart 

 
 

HIGH TEA EN 

VERKOOPTAFEL 

WERELDWINKEL  

Woord & Liedviering,   

 

voorganger Hans Boerkamp,  

koor MOEA 

 

 

 
Woensdag 18 maart 

 

Midweekviering om 10.00 uur 

voorganger pastor Schyns  

 

Tijdens de viering is er extra aandacht voor 

het Vastenactieproject Werken aan je 

toekomst. 
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Zaterdag 21 maart 

 
 

 

Rondleiding in de molen van Oud-Zuilen door Vincent Bart, 

in het kader van werken aan de  toekomst,  

hoe gaat het er in een molen aan toe anno 2020. 

 

Start rondleiding 11.00 uur 

Graag opgeven via m.kaldenbach@planet.nl 

 

 

 
Zondag 22 maart 

 

Taizéviering, voorganger Bob Smits,  

koor Cantanova 

 

Na de viering is er een geloofsgesprek 

 

 

 
Woensdag 25 maart 

15.00 – 16.30 uur 

 

Rondleiding op basisschool Franciscus 

in het kader van werken aan de 

toekomst:  

Hoe wordt les gegeven op een 

basisschool in Nederland anno 2020. 

 
zondag 29 maart  

 

WOCO, samenzang, voorganger Jos van Os. 

’s Middags een rondleiding door Utrecht 

Underground in het kader van werken aan 

de toekomst: hoe ziet een stad er 

underground uit anno 2020.  Informatie in 

de hal van het kerkcentrum en hoe u zich 

kunt opgeven. 

 

 
Zaterdag 4 april 

 

Pelgrimagetocht met Vastenactie in Drachten, 

informatie treft u aan in de hal. 

 

Wilt u meelopen, graag opgeven bij 

m.kaldenbach@planet.nl en aanmelden bij de 

Vastenactie  

 

 

 

 

 

mailto:m.kaldenbach@planet.nl
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GOEDE WEEK 2020 
 

zondag 5 april 

 

WOCO,  

voorganger Jos van Os met het gelegenheidskoor.  

 

Palmpasenviering, speciaal voor (klein)kinderen en 

hun vaders, moeders, opa’s en oma’s 

 

Woensdag 1 april van 15.00 – 16.30 uur kun je in de 

kerk samen met ons je palmpaasstok komen 

versieren.  

 
Maandag 6 april 

dinsdag 7 april 

woensdag 8 april 

Oecumenische vespervieringen tijdens 

de goede week, samen met de Ark 

 
Witte Donderdag 9 april 

 

Gebedsviering 

 

20.00 uur 

in samenwerking met 

Cantanova 

 

 
Goede Vrijdag 10 april 

 

15.00 uur kruiswegstatie in de Theo de 

Wit zaal 

 

20.00 uur viering met bloemenhulde en 

aansluitend wake tot een uur na de 

viering bij het kruis 

 

Pasen 

 

 

Zaterdag 11 april 

Viering om 20.00 uur  

 

Zondag 12 april 

Viering om 10.00 uur 

 

Bonifatius pelgrimstocht van Breukelen 

naar Woerden over de Hollandse kade 

 (=18 km), informatie in het kerkcentrum.  

Van harte aanbevolen! 
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