
Vieringen in de Stille week 
De Oosterkerk en de Adventskerk houden de vieringen in de Stille week gezamenlijk.      

  Op Palmzondag 14 april is er in de ochtend om 9.30 uur een viering in de Adventskerk en om 
10.00 uur een viering in de Oosterkerk. In de Oosterkerk is er ’s avonds om 19 uur een gezongen 
passie mmv de Oosterkerkcantorij olv Rudie Altelaar. Voorganger is ds. Hans Tissink. 

 Op maandag  15, dinsdag 16 en woensdag 17 april is er telkens om 19:30 uur een vesper in de 
Oosterkerk. 

 Op Witte donderdag, 18 april,  is er om 19:30 uur een gezamenlijke Avondmaalsviering in de 
Adventskerk . Voorgangers zijn: Ds. Hans Tissink en Ds. Elly Urban.  

 Op Goede vrijdag, 19 april,  is er om 19.30 uur een wake bij het kruis  in de Adventskerk,  met als 
voorganger ds. Nelleke Eijgenraam.  In  de Oosterkerk wordt The Passion  gezongen.  
Voorgangers zijn ds. Iemke Epema en ds. Elly Urban. 

 Op Stille zaterdag, 20 april,  is er om 9:30 uur een gezamenlijk morgengebed  in de Adventskerk. 
Voorganger is ds. Hans Tissink. ’s Avonds is er een Paaswake in de Adventskerk, aanvang 22.00 
uur. Voorgangers zijn ds. Iemke Epema en ds. Nelleke  Eijgenraam. 

 Op zondag 21 april wordt in beide kerkgebouwen het Paasfeest gevierd. In de  Adventskerk is er 
een dienst om 9.30 uur. In de Oosterkerk is er om 7:00 uur ’s ochtends een vroege viering met 
brood en wijn, om 8:00 uur een feestelijk Paasontbijt, om 9:00 uur een kinderviering en om 10.30 
uur een Paasviering met veel muziek. 

De vieringen in de Open Kring vinden plaats op: 

 Witte Donderdag 18 april, 19:15 uur, ds. Cor Baljeu 
 Goede Vrijdag 19 april, 19: 15 uur, ds. Cor Baljeu 
 Stille Zaterdag 20 april, 21: 30  uur. ds. Cor Baljeu 
 Eerste Paasdag 21 april, 9.30 uur, ds. Evert Jonker 

 
Zie ook  www.oosterkerk.nl, www.adventskerk.nl  en www.openkring.nl  

 


