
Binnen onze geloofsgemeenschap richten wij ons die dag op het breken van het 
brood en we geven daarmee gehoor aan de oproep van Jezus zelf: ‘doe dit tot mijn 
gedachtenis’. In veel van onze zondagvieringen doen wij dat ook daadwerkelijk. 
Indrukwekkend is altijd het einde van de Witte Donderdagviering waarbij als 
voorteken van de Goede Vrijdag het altaar van alle versieringen wordtontdaan. 



Goede Vrijdag – viering om 19.00 uur – voorganger Trees van den Broek 
De dag waarop we aandacht hebben voor het lijden en sterven van Jezus. Bijna overal in de 
Christelijke samenleving zijn gelovigen op dat moment stil en ingetogen. Sommigen bidden 
de ‘Kruisweg’, anderen luisteren of bezoeken de Matteüs Passion. 

 
In onze liturgie hebben we aandacht voor het lijden en sterven van Jezus en brengen we een 
bloemenhulde bij het kruis met onze zelf meegebrachte bloemen. Het Kruis, dat voortaan het 
symbool is van het Nieuwe Leven dat ons met Pasen is aangezegd. 

 

Paaszaterdag 21.00 uur Paaswake in de Martinuskerk in Cuijk 
Tijdens deze viering worden de Paaskaarsen voor alle Geloofsgemeenschappen van 
onzeMartinusparochie gezegend en wordt het Doopwater gewijd. 

 
Pasen – viering om 10.00 uur – voorganger Herman van Rhee 
Het Hoogfeest van Pasen, zo beleven we deze zondagmorgen. De liturgie is uitbundig en vol 
symboliek. De nieuwe Paaskaars vanuit de Martinuskerk in Cuijk wordt in ons midden ontstoken 
en ook het Doopwater brengen we binnen in onze kerk. 

Het Gelegenheidskoor luistert deze bijzondere viering op. 
Tijdens de collecte in deze Paasmorgenviering hebt u de gelegenheid om uw 
Vastenaktiebijdrage op de schaal aan te bieden. U kunt dat doen door gebruik te maken van het 
Vastenaktiezakje, maar ook door gewoon uw bijdrage op de schaal te leggen.Elders in dit blad 
leest u meer over de Vastenaktie. 

 

Na afloop van deze Paasmorgenviering drinken we gezamenlijk koffie in De Burcht. De 

Voorgangers wensen u een inspirerende week. 

 


