
Kom jij ook een Palmpasenstok versieren?  
 

 

Zondag  25 maart 2018 is het Palmpasen. Graag willen we met de 

kinderen van de kindernevendienst voor deze dienst een Palmpasen 

stok versieren.  

 

 

Waar  In de MFA (Volg bij de hoofdingang de pijlen) 

Wanneer zaterdag 24 maart 

Hoe laat 10:00 – 11:30 uur 

Wie  Jij (en als je onder de 9 jaar bent samen met je vader, moeder, opa of oma; 

iemand die je kan helpen met het versieren van de stok. We gaan namelijk met 

groen en bloemistendraad werken en dat is best moeilijk! 

Kosten € 1,50- euro (voor aanvang inleveren op de dag van het palmpasenstokken maken) 

Zelf doen Een kruis maken (afmeting ca. 70 x 40 cm) en meenemen! 

 

 

De kindernevendienst zorgt voor de broodhaantjes en alle andere versieringen. En natuurlijk voor 

drinken en wat lekkers. Alle mooi versierde stokken laten we in de kerk staan en mogen jullie 

laten zien in de dienst van Palmpasen op zondag  25 maart. In de kindernevendienst zorgen we 

voor mooie broodhaantjes om bovenop jullie stok te zetten. 

Na de kerkdienst gaan we nog met de kinderen ,die dat willen, naar de Kloosterakker 

(verpleeghuis naast de MFA) om de bewoners ook jullie mooie stokken te laten zien! 

 

 

Wil je ook meedoen? Vul dan onderstaand strookje in en lever dat in bij de leiding van de 

kindernevendienst, of mail je opgave naar Ida Weekhout (Jantinasbloemdecoratie@kpnmail.nl) 

Of Els van den Berg (elsenedgar@home.nl). 

Wil je graag meedoen, maar lukt dit niet op de zaterdag  de 24ste ?  dan kun het materiaal voor 

de stok ophalen bij Ida Weekhout en je stok thuis versieren. Dan ook graag onderstaande opgave 

invullen. 

 

 

-------------------Inleveren voor 17 maart(opgave is nodig vanwege de boodschappen) ------------------ 

 

Antwoordstrookje Palmpasenstokken maken  

 

 Ja, ik kom zaterdag 24 maart om een Palmpasenstok te versieren 

 Ik kan niet komen op  zaterdag 24 maart, maar ben wel in de kerk voor de optocht op zondag 

25 maart. Het materiaal haal ik (of iemand anders voor mij) op in de Ontmoeting op 24 maart, 

of haal ik op bij Ida Weekhout Zeeltstraat 11 (graag even bellen voor overleg over het 

moment van ophalen op  373632). 

 Ja, ik ga op zondag 25 maart aansluitend aan de kerkdienst mee voor een rondgang door de 

Kloosterakker. 

 

Naam: ___________________ Leeftijd:  _______________ 

 

E-mail: ___________________       Telefoonnummer: _______________ 

mailto:Jantinasbloemdecoratie@kpnmail.nl
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