
.Palmpasen 
 

Hoi allemaal!!! 
 
We vinden het ontzettend jammer dat we nog steeds geen leuke kom in de kringdiensten voor jullie 
kunnen organiseren, maar ondanks dat zijn we jullie natuurlijk niet vergeten en hebben we weer iets 
leuks bedacht. 

Het is weer bijna (Palm)Pasen en dan vieren we de intocht in Jeruzalem en dat de 
Here Jezus is opgestaan, dit willen we op een leuke manier met jullie gaan vieren.  

Om nog meer over Palmpasen te weten te komen hebben we een mooi verhaal 
voor jullie.  
Het gaat over Wouter en Mieke, uit het boek ‘nog één nachtje slapen’. 
Via deze link kun je naar het verhaal luisteren:  
https://youtu.be/U-dIadEd7YQ 
 
Na dit mooie verhaal mogen jullie zelf aan de slag op palmzondag (28 maart). 
Jullie mogen namelijk een Palmpasenstok gaan maken! De eerste benodigdheden hebben we al 
toegevoegd bij deze brief! 
Via dit linkje kun je zien hoe je dit kunt maken: https://youtu.be/hq0NsnhY8fo 
Bij een Palmpasenstok hoort natuurlijk ook een haantje en hoe leuk is het dat je die gewoon bij ons 
kunt bestellen! Ze worden aangeboden door de Ontmoetingskerk. 
Hiervoor moet je je wel even opgeven en dat kan door een mailtje te sturen naar 
elise_wolthuis@hotmail.com. Dit kan tot uiterlijk 22 maart. Jullie kunnen extra broodjes bestellen, 
zodat jullie broertjes en zusjes ook mee kunnen doen. Geef ook even aan of je met of zonder krent 
wilt. 
De broodjes kunnen 27 maart opgehaald worden bij de kerk, je krijgt hierover nog mail met een 
tijdvak. 
 
Jullie hebben dan vast nog energie over om naar deze prachtige liedjes te luisteren, mee te zingen of 
zelfs mee te dansen. 
Hossana: https://www.youtube.com/watch?v=2qYb7xzRPcM 
De steen is weg: https://www.youtube.com/watch?v=rwf5ZRr_-70 
Weet je dat de lente komt: https://www.youtube.com/watch?v=SQVNwoztj2Q 
Wij vieren feest: https://www.youtube.com/watch?v=wu73g_3TSjk 
 
Tot slot willen we jullie graag de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de collecte.  
Deze keer willen we dit doen voor eigen gemeenteleden die het zwaar hebben en we willen hun 
samen met jullie een extra hart onder de riem steken. Dit kan met de onderstaande QR-code.  
Alvast bedankt! 
 
Wij wensen jullie veel succes en plezier bij het maken van de Palmpasenstok. Showen jullie je 
eindresultaat door foto te sturen naar elise_wolthuis@hotmail.com? Of plaats de foto op Instagram 
of facebook en tag de ontmoetingskerk!! 
 
 
 
 
Groetjes van de Kom in de kringcommissie. 
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