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Op weg naar Pasen 
Vrolijke kleurtjes komen ons tegemoet als we de winkels binnengaan. Paashaasjes, eitjes, kuikentjes in rood, geel, 
groen en paars. Heerlijk ook, de narcissen, krokussen en sneeuwklokjes in het gras.  De lente komt eraan, evenals 
het naderende Paasfeest. Het is goed en mooi om te beseffen dat Pasen ook over iets anders gaat dan al dat moois 
en lekkers. Het gaat in deze tijd van het jaar immers ook over het lijden en de opstanding van Jezus Christus. 
Daarom dit jaar voor het eerst deze folder, “Pasen in Maasland.” Een initiatief van de drie Christelijke kerken in ons 
dorp:  de Protestantse Gemeente De Magneet, de Protestantse Gemeente Maasland en de Rooms Katholieke 
Parochiekern Maria Magdalena. Vanaf Aswoensdag, veertig dagen voor Pasen, staan wij stil bij het naderende 
Paasfeest. In deze folder staan de activiteiten in de aanloop naar Pasen, zoals de vastenwandelingen, de vastenover-
wegingen, de Passion 40-daagse en de vieringen vanaf Palmpasen tot en met Pasen. 

Er breekt een nieuwe morgen aan.
De vrouwen zijn naar het graf gegaan. 
Hij is hier niet. Hij is opgestaan. 
Waarom is het dat u beeft? 
Zie de plaats waar hij gelegen heeft. 
Vertel het iedereen. Jezus leeft. 
(Leo Heuvelman) 

De Maaslandse Kerken nodigen iedereen van harte uit om de activiteiten en vieringen bij te wonen en wensen  
u allen een gezegend Pasen.



Vastenwandelingen 2023 
Sinds 2012 worden er in Midden-Delfland vastenwandelingen georganiseerd onder het motto “Loop jij met mij 

mee?” Vanaf 27 februari jl. vertrekken we dagelijks om 09.00 uur vanuit een ander kerkelijk centrum voor een  

wandeling van een half uur, vooraf gegaan door een kort gebed. 

Zie voor de locaties: www.onzelievevrouwvansion.nl of www.pg-maasland.nl. 

Vastenoverwegingen 
Elke woensdagavond in de Veertigdagentijd wordt er in de Maria Magdalenakerk om 19.00 uur een oecumenische 

gebedsdienst gehouden onder leiding van lectoren. De vieringen duren ongeveer een half uur en het thema ervan is 

“Uit liefde voor jou.” Iedereen is van harte welkom: 15 maart; 22 maart en 29 maart. 

In de week vóór Pasen worden deze gebedsdiensten op maandag-, dinsdag- en woensdagavond voortgezet in de

Oude Kerk, aanvang 19.30 uur. Op maandag 3 april zal het koor “Te Deum Laudamus” haar medewerking verlenen.

Dinsdag 4 april zal in het teken staan van “Verzoening en Gebed.” Op woensdagavond 5 april beginnen we om

18.00 uur met een sobere maaltijd in de Oude Kerk, aansluitend volgt om 19.30 uur de gebedsdienst.

Passion 40-daagse vrijdagavond 31 maart 
In de aanloop naar de landelijke Passion van KRO-NCRV op Witte Donderdag, vindt op vrijdagavond 31 maart in 

Maasland “de Passion-40daagse” plaats. Om 18.30 uur start een Stiltewandeling vanaf het MVV-parkeerterrein.  

Via de RK Maria Magdalenakerk wordt gelopen naar de tuin bij de Oude Kerk. Neemt u een lichtje mee tijdens 

de wandeling, dan kunt u dat tijdens de korte bijeenkomst in de tuin neerzetten bij de replica van het Passionkruis. 

Daarna is er in de Oude Kerk een optreden van Chapter 4, een groep van vier mannen die in de Nederlandse en 

Engelse taal liederen en hymnes rond het Paasverhaal brengen Toegangskaarten kunnen worden besteld via  

www.zingenindekerk.nl onder vermelding van Chapter 4. 

Vieringen 

Palmzondag, 2 april 2023 
Maria Magdalena:  09.15 uur, Gezinsviering met pastor H.Berbée en Wereldkinderkoor Luna 

Oude Kerk:  10.00 uur, ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege 

De Magneet:  10:00 uur, viering met spreker Robin Bulsing uit `s-Gravenzande

Witte Donderdag, 6 april 2023 
Maria Magdalena:   19.00 uur. Paastriduüm* met pater P. Peelen, pastor J. de Boer en het koor Let’s Sing Together 

Oude Kerk:  19.30 uur, Avondmaalsviering, ds. B.W.J. de Ruyter 

Goede Vrijdag, 7 april 2023 
Maria Magdalena: 15.00 uur, Kruisweg, lectoren N.Bijlemeer en H.v.d.Does 

RK Den Hoorn:      19.00 uur, Paastriduüm, pater P. Peelen, pastor J. de Boer, koor Con Amore

Oude Kerk:  19.30 uur, ds. B.W.J. de Ruyter en in De Singelhof Avondmaalsviering  

met ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege. 

De Magneet: 19:30 uur Aula Lentiz met voorganger G. Leijsen.

Stille Zaterdag, 8 april 2023 
Oude Kerk 21.30 uur, Paaswake, ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, en het koor Let’s Sing Together 

RK Schipluiden 21.30 uur, Paastriduüm, pater P. Peelen, pastor De Boer, koor Horizon

Eerste Paasdag, 9 april 2023 
Maria Magdalena, 09.15 uur, Viering, diaken M. Kerklaan en het koor St. Caecilia 

Oude Kerk,  10.00 uur, ds. B.W.J. de Ruyter, gezinsdienst m.m.v. Harmonievereniging Masalant 

De Magneet,  10:00 uur Viering, kerkelijk werker A. Kuijvenhoven

Tweede Paasdag, 10 april 2023  
Oude Kerk, 10:00 uur Oecumenische viering, kerkelijk werker A. Kuijvenhoven. 

* Paastriduüm: de wijze waarop aaneensluitend de viering van Witte Donderdag tot en met de Paaswake in  

RK-verband wordt gevierd. 

  
  De vieringen zijn live mee te maken via de volgende digitale media:
   www.kerkomroep.nl en via de app Kerkomroep en op You Tube  

Alle RK-vieringen worden gestreamd en zijn te volgen via  

www.onzelievevrouwvansion.nl (Maasland.)  

De diensten in de Oude Kerk worden gestreamd via  

www.pg-maasland.nl


