Goede Week en Pasen
Livestreamvieringen in de parochie

Reserveren- Met inachtneming van de coronamaatregelen kunnen er in de Salvatorkerk 30

Klik op de link onder de afbeelding om naar de viering te
gaan.

kerkgangers aanwezig zijn. U kunt zich voor een viering aanmelden via het mailadres
titus.veenendaal@gmail.com of als u liever telefonisch aanmeldt via 06-51 63 98 84. Aanmelden is
verplicht.

Vieringen in de Salvatorkerk
Witte Donderdag om 19:00 uur: In deze
eucharistieviering gaat pastor A. van
Wieringen voor met het koor Kleurrijk.
Eerste Paasdag om 11:00 uur: In deze
eucharistieviering zal pastoor Henri ten Have
bij ons voorgaan met het koor Kleurrijk.
Witte Donderdag 1 april 19.00 uur

Aanmelden voor deze vieringen is verplicht.

Kerkopenstelling
Goede Vrijdag: kerk is dan 2x open van
14:45-16:15 uur en van 18:45-20:15 uur voor
het brengen van een bloemenhulde aan het
kruis, ook kunt u langs de staties lopen.

Aanmelden voor Eucharistievieringen
Kunnen gedaan worden op 31 maart vanaf 9.00
uur tot donderdag 16.00 uur voor de Witte
Donderdagviering. Voor Eerste Paasdag: vanaf
vrijdag 2 april 9.00 uur t/m zaterdag 16.00 uur.
Dit kan via titus.veenendaal@gmail.com of
telefoon: 06 - 51 63 98 84.
Voedselbank
Het is mogelijk om tijdens de openstelling van de
kerk en vieringen houdbare producten mee te
nemen voor de voedselbank.
Tweede collecte Witte Donderdag
De tweede collecte zal zijn voor de Liduinagroep
die ook rond Pasen weer een Paaspresentje
willen langsbrengen bij de ouderen en zieken.

Vastenactie

Goede Vrijdag 2 april 19.00 uur

Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van
hun (deeltijd)baan. Op http://www.vastenactie.nl leest u meer over de projecten die gesteund
worden. Help Vastenactie deze projecten te ondersteunen.
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

U kunt zich abonneren op het YouTube
kanaal van de parochie. Op deze
manier kunt u instellen dat u een
automatische herinnering ontvangt.
Klik hier voor het kanaal.

Paaswake 3 april 19.30 uur [let op: tijd is vervroegd]

Tweede Paasdag 5 april 10.00 uur

Eerste Paasdag 4 april 9.30 uur

Online gezinsviering via Zoom zaterdag 3 april, 19.00
uur. Klik hier voor de Zoomlink. Lees hier voor meer
informatie over deze online viering en hoe je mee
kunt doen.

Wij wensen u een gezegende Goede Week op weg naar Pasen!

