PASEN 2019

Pasen? Pasen!
Ervaar wat het paasfeest in uw of jouw eigen leven kan
betekenen: kom naar de (korte) vieringen op Palmzon-

Easter / Ostern
Haarlem - Centrum

dag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag,
de expositie in de Bavo en de Paasochtenddiensten.

Welkom in onze vieringen in de Stille Week

Een actuele traditie: vieringen rondom Pasen
Het was voor Egeria de paasviering van haar leven. Na

Join our congregations in the Holy Week

een lange pelgrimsreis vanuit Spanje bereikte zij rond

Willkommen in unseren Gottesdiensten in der Karwoche

het jaar 400 Jeruzalem. Daar was zij er getuige van hoe
de christelijke gemeente het Paasfeest vierde. Dat
maakte een onuitwisbare indruk op haar en ze legde dit
in een reisverslag vast. Het reisverslag beschrijft hoe die
gemeente in Jeruzalem Pasen vierde, door een week
lang iedere dag biddend en zingend samen te komen op

Afbeelding: Kruisweg Henk van Loenen (1946).

de verschillende plekken waar het lijden en sterven van

Jezus zich had afgespeeld, de Tempelberg, de Hof van
Gethsemane, Golgotha, de grafplaats.
Zo ontstond de wereldwijde traditie van de Stille Week:

Adressen

een week waarin de kerk Pasen viert, door de weg van

Grote of St. Bavokerk: ingang Oude Groenmarkt
Lutherse Kerk: Witte Herenstraat 20
Nieuwe Kerk: Nieuwe Kerksplein
Remonstrantse Kerk: Prins Hendrikstraat 2

Jezus van lijden, sterven en opstanding stap voor stap
met Hem mee te gaan. In Haarlem-Centrum geven we
invulling aan die traditie met een reeks van gezamenlij-

ke vieringen in de Stille Week. Dat doen we omdat de
boodschap van Pasen ons elke keer weer raakt en in
beweging brengt. In de vieringen draait het om de actualiteit van die gebeurtenissen in ons eigen leven en in
de huidige maatschappij.

Contact
www.bavo.nl
www.luthersekerkhaarlem.nl
www.haarlem.remonstranten.nl
www.kerkhaarlem.nl
www.facebook.com/KerkHaarlem

Vieringen rondom woorden als vergeving, opnieuw beginnen, de dood verslaan, licht worden, weer in bewe-

ging komen. En dat doen we graag met bekenden en
onbekenden uit Haarlem en daarbuiten: met u, met
jou!
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