Gezinsviering Palmpasen

Sint-Vitusparochie
Palmpasen 13 april 2019 - Sint Dominicuskerk

OPENINGSLIED:
Antifoon:
Hosanna filio David: benedictus qui venit in nomine Domini.
Rex Israel: Hosanna in excelsis.
(Hosanna, Zoon van David: gezegend Die komt in de Naam der Heren.
Hij is de Koning van Israël. Hosanna in den hoge.)
Ps. 117: Confitemini Domino,
Quoniam bonus, quoniam in
Saeculum misericordia eius.

(Looft de Heer, want Hij is goed,
want in eeuwigheid duurt zijn
Barmhartigheid).

KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
ZEGENING VAN DE PALMTAKEN
EVANGELIE: MARCUS 11, 1-10
Toen Jezus en zijn leerlingen bij Jeruzalem kwamen in de richting van
Betfage en Betanië op de Olijfberg, stuurde Hij twee van zijn leerlingen
op weg met de opdracht: “Ga naar het dorp daar voor je, en het eerste
dat je zult vinden is een veulen dat vastgebonden staat en waarop nog
nooit iemand gezeten heeft; maakt dat los en breng het hier. En als
iemand vraagt: Wat doen jullie daar? antwoord dan: De Heer heeft het
nodig, maar Hij stuurt het snel weer hier terug.” Zij gingen weg en
vonden een veulen vastgebonden aan een deur, buiten op straat. Ze
maakten het los, maar sommige mensen die daar in de buurt stonden
riepen hun toe: “Wat doen jullie daar, om zo maar dat veulen los te
maken?” Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de mensen
lieten hen gaan. Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels
overheen en Hij ging erop zitten. Veel mensen spreidden hun mantels op
de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gekapt hadden. De
mensen die Hem zagen, zongen: “Hosanna; Gezegend de Komende in
de naam van de Heer; Geprezen het komende koninkrijk van onze vader
David! Hosanna in den hoge!” Zo trok Hij Jeruzalem binnen, de tempel
in. Nadat Hij er alles gezien had, keerde Hij, omdat het al laat was, met
de twaalf leerlingen naar Betanië terug.
Woord van de Heer. A. Wij danken God
PROCESSIE
Refrein:
Koor: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Allen: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Koor: Het volk zingt blij met heldere stem: hun lied weerklinkt door
Jeruzalem.
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Koor: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Allen: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Koor: Verheugt u. Spreidt uw kleed voor Hem neer; die komt in naam
van God, onze Heer.
Koor: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Allen: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Koor: Aan U is onze hulde gewijd: wij roemen, Heer, Uw Majesteit.
Koor: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Allen: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
GvL 525
Toen Jezus naar zijn stede ging
zes dagen voor zijn lijden,
toen naderde een lange stoet
die Hem een welkom wijdde:
Refrein:
Wij zingen hosanna de koning ter eer;
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
Zij hebben kleren uitgespreid,
Hem toegezwaaid met palmen;
zij lieten heel Jeruzalem
van hun nieuw lied weergalmen. Refrein:
De kinderen der Joden mee,
zij wilden Jezus prijzen;
zij zongen met hun hoge stem
op nooit gezongen wijzen. Refrein:
Wij voeren naar Jeruzalem
de Koning met ons mede;
wij trekken uit het Oud Verbond
om ’t Nieuwe te betreden. Refrein:
Jeruzalem, o hemelstad,
hier komt uw Koning binnen;
de vijandschappen gaan voorbij
de liefde mag beginnen Refrein:
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LEZING: Jesaja 50: 4-7
De Heer God heeft mij als een leerling leren spreken, om uitgeputte
mensen bij te kunnen staan. Met een woord wekt Hij mij in de morgen, in
de morgen wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen. De Heer
God heeft mijn oor geopend, en ik heb mij niet verweerd, en ben niet
teruggedeinsd. Mijn rug heb ik gegeven aan hen die mij wilden slaan, en
mijn wangen aan hen, die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb ik niet
afgewend voor beschimping en bespuwing. De Heer God staat mij bij;
daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik mijn gezicht hard als
een steen, ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Psalm 22
Refrein: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?
Ze lachen met mij, allen die mij zien, ze grijnzen en ze schudden met het
hoofd. Hij steunt toch op de Heer? Laat Die hem dan bevrijden, laat Die
hem redden, als Hij hem bemint. Refrein:
Een meute honden jaagt mij op, een bende booswichten houdt mij
omsingeld. Mijn handen en mijn voeten zijn gewond, mijn beenderen kan
ik wel tellen. Refrein:
Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit, nu delen zij mijn kleren
onderling en dobbelen om mijn gewaad. Ach, Heer, houd u niet ver van
mij, mijn steun, kom haastig om mij bij te staan. Refrein:
Uw Naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders, voor heel het volk uw
lof verkondigen: Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem, heel het
geslacht van Jacob, brengt Hem dank. Refrein:
TOEZANG NAAR HET EVANGELIE
Refrein: Looft de Heer, alle gij volken.
Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood
aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam
verleend die boven alle namen is.
Refrein: Looft de Heer, alle gij volken
EVANGELIE: Het lijdensverhaal volgens Lucas
Verteller: Jezus en zijn apostelen verlieten de bovenzaal. Ze hadden
daar samen gegeten en er was daar veel gebeurd. Judas was
opeens van tafel weggelopen. Waarom? Wat ging er allemaal
gebeuren? Ze gingen naar buiten, naar de tuin bij de Olijfberg.
Er was een muur omheen. Dat was veilig. Door een poort
gingen ze naar binnen.
4

Jezus:
Blijven jullie hier maar zitten. Ik ga een stukje verder de tuin in.
Verteller: Jezus was bang en daarom nam Hij drie van zijn leerlingen mee:
Petrus, Jakobus en Johannes, en Hij zei:
Jezus:
Blijf een beetje bij mij in de buurt.
Verteller: Jezus ging nog even verder. Daar ging Hij languit op de grond
liggen, voorover, met de handen voor de ogen. En het werd
heel
stil. Toen riep Hij:
Jezus:
Vader in de hemel, bij U is alles mogelijk. Ook dat deze kelk van
lijden aan mij voorbijgaat. Maar uw wil geschiede, niet mijn wil.
Verteller: Vol schrik keken de apostelen naar Jezus. Wat zou er gaan
gebeuren? Ze hadden er geen vermoeden van wat hen te
wachten stond. Het was al erg laat en ze werden moe. Hun
ogen werden zwaar. Ze sloegen hun mantels nog eens extra
om de schouders en na een poosje vielen ze in slaap. Opeens
riep Jezus:
Jezus:
Petrus... Petrus... slaap je? Kun je nog niet eens een uur met
mij wakker blijven?
Verteller: Jezus ging weer terug naar dezelfde plek. Hij was ontzettend
bang. Hij beefde over zijn hele lichaam en zweetdruppels vielen
op de grond. Jezus zei:
Jezus:
Vader, als het dan echt moet laat dan uw wil geschieden.
Verteller: Hierna ging Hij nog eens naar zijn leerlingen. Hij had steun
nodig, maar Hij vond het niet. Iedereen lag weer te slapen.
Jezus ging weer naar zijn plek terug. Alleen. Nog een derde
keer gebeurde het. Toen zag Hij Judas aankomen en achter
hem een hele bende met zwaarden en stokken. Judas kwam
naar Jezus toe en gaf Hem een kus. Jezus zei:
Jezus:
Judas, waarom ben je gekomen? Verraad jij je meester met een
kus?
Petrus: Heer, zullen we er met het zwaard op inslaan?
Verteller: Zonder een antwoord of te wachten sloeg Petrus op de bende in
en raakte het oor van de knecht van de hogepriester.
Jezus:
Petrus, steek je zwaard weer bij je, want wie het zwaard grijpt,
zal
door het zwaard omkomen.
Verteller: Jezus raakte het oor aan en genas de man.
Jezus:
Wie zoeken jullie eigenlijk?
Allen:
Jezus van Nazaret!
Jezus:
Jullie doen alsof ik een rover ben. Dagelijks was ik in de tempel
en toen deden jullie niets.
Verteller: Ze voerden Hem weg naar het huis van de hogepriester. Petrus
sloop er achteraan. Op de binnenplaats ging hij tussen de
anderen in zitten. Zo viel hij niet op. Maar ineens zei iemand:
Meisje: He, jij hoort ook bij Jezus nietwaar?
Verteller: Maar Petrus ontkende:
Petrus: lk ken Hem helemaal niet!
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Verteller:
Ander:
Verteller:
Petrus:
Verteller:
Man:
Petrus:
Verteller:

Maar even later zei een ander:
Ja, jij hoort er ook bij!
Maar Petrus antwoordde weer:
Man, wat zeur je, ik ken Hem niet!
Na enige tijd kwam een derde man:
Ja, ik weet het zeker, jij hoort ook bij die man!
Ik weet niet wat je bedoelt!
Hij had het nog niet gezegd of daar kraaide een haan. Toen
herinnerde Petrus zich dat Jezus had gezegd: Voordat de haan
kraait, zul je drie keer gezegd hebben dat je Mij niet kent. Petrus
liep weg en hij huilde. De volgende morgen werd Jezus naar de
hogepriesters en schriftgeleerden gebracht en daarna werd Hij
voorgeleid bij Pilatus. Deze kon geen schuld vinden. Daarom
schreeuwde iedereen door elkaar:
Allen:
Hij is gevaarlijk! Door Hem breken er overal rellen uit! Hij moet
dood, dan zijn we van Hem af!
Verteller: Daarom liet Pilatus Jezus terugbrengen naar de soldaten. Ze
sloegen Hem. Hij kreeg daarna een doek om als koningsmantel
en een kroon van doornen. Zo bespotten ze Hem omdat Hij
gezegd had dat Hij koning was. De volgende dag brachten ze
Jezus buiten de stad naar een berg. Schedelplaats heette die
plaats. Dat was een plaats waar moordenaars en boeven
werden opgehangen aan een kruis. Jezus moest zijn kruis zelf
dragen. Dat was heel zwaar. Tot drie keer toe viel Hij.
Op de berg aangekomen werd Hij vastgemaakt aan het kruis.
Ze zetten het rechtop. Op het kruis was een bordje
aangebracht. Daar stonden vier letters op: INRI. Dat betekent:
Jezus van Nazaret, koning van de joden.
Jezus heeft veel pijn geleden. Hij voelde zich van iedereen
verlaten. Ineens werd het donker als de nacht. Het bliksemde en
donderde. Het laatste wat Jezus zei was:
Jezus:
Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.
Verteller: Toen gaf Hij zijn geest over aan God en stierf.
Een man, Jozef genaamd, heeft Jezus van het kruis genomen
en Hem in een graf gelegd.
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: refrein psalm 16-I
God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek.
Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, Ik wankel niet, zijn hand
houdt mij vast.
OVERWEGING
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GELOOFSBELIJDENIS:
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de
levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven
Amen.
VOORBEDE: Eeuwige, erbarm U over ons.
COLLECTE en KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
OFFERANDELIED: I cry in the daytime – J. Reynolds
O my God, I cry in the daytime but Bij dag roep ik, mijn God – Gij blijft
thou hearest not and in the night
zwijgen, bij nacht – en ik word niet
season also I take no rest.
gestild.
OPROEP TOT GEBED
V: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige Vader.
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van
zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
GEBED OVER DE GAVEN
PREFATIE GvL 281
V. De Heer zij met U.
A. En met uw geest.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
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Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U
en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien en
een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om niet
alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is. Zo
hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn: Blij danken wij U
hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle heiligen en
engelen zingen wij U toe:
SANCTUS: Mass – B. Hamma
EUCHARISTISCH GEBED:
Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij
danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld,
omdat de mensen U in de steek gelaten hadden en niets meer met
elkaar te maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen en onze oren
geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar,
kinderen van U, onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond
deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en +
Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.
Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn
vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf
het hun en zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS
MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn
leerlingen en zei: NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE
VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN
WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. Daarna zei
Hij tot hen: BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat
Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: zo
vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden
U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is
voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom
zingen wij:
Heer Jezus wij verkondigen uw dood, en wij belijden dat Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.( GvL 302)
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Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het
Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons blij door de
heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, en geef
dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. Denk, Heer,
aan de paus Franciscus, aan onze bisschop Cornelis van den Hout en
aan alle andere bisschoppen. Help iedereen die leerling van uw Zoon wil
zijn: laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen.
God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw
Zoon, samen met Maria, zijn ten Hemelopgenomen moeder en O.L.
Vrouw van Leeuwarden, met Jozef haar bruidegom, Marcus, Vitus,
Bonifatius, Titus, Martinus, Wiro, Dominicus en met alle heiligen. Dan
zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer,
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en
nu en tot in eeuwigheid. Amen.
ONZE VADER (gezongen)
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus,
durven wij vol vertrouwen bidden:
Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Verlos ……
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
VREDESWENS
LAM GODS: Mass – B. Hamma
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
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COMMUNIELIED: Ave Verum – Gabriel Fauré
Ave, verum corpus, natum ex Maria Virgine,
vere passum, immolatum in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum unda fluxit cum sanguine:
Esto nobis praegustatum, mortis in examine.
O Jesu, Jesu dulcis
O Jesu, Jesu pie
O Jesu fili Mariae
tu nobis miserere.
Amen.
(Gegroet waarachtig lichaam geboren uit de maagd Maria,
dat werkelijk heeft geleden en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde bloed vloeide.
Laat dit ons een voorsmaak zijn tijdens de beproeving van de dood.
O lieve Jezus, trouwe Jezus, O Jezus Zoon van Maria,
Jezus ontferm U over ons. Amen.)
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED: GvL 425
Vieringen voor kinderen in de Goede Week:
19 april
15.00 uur
21 april
11.00 uur
21 april
11.00 uur

Gezinsviering
St. Vitus
kinderkoor
kinderopvang

Dominicuskerk 4-12
jaar

Goede Vrijdag,
Kruisweg

Bonifatiuskerk

0-4
jaar

Gezinsviering
St. Vitus
Jeugdkoor

Bonifatiuskerk

0-4
jaar

Pasen (na afloop
paaseieren
zoeken)
Pasen (na afloop
paaseieren
zoeken)

De kinderen mogen een bloem meenemen naar de Kruisweg-viering.
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Oosters Orthodoxe zang
in de Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden
Zondag 14 april zal er in de dienst die geleid wordt door
pastoor Stiekema gezang klinken dat er nog niet zo vaak te horen is
geweest.
Het mannenkoor uit Hoorn staat al zo’n 30 jaar – samen met het
Utrechts Byzantijns Koor – in de wereld van de Byzantijnse zang hier in
Nederland aan de top.
Naast de gezangen die in de Heilige Mis passen, zullen er in deze tijd
van het kerkelijk jaar uiteraard ook liederen te horen zijn die in
de Lijdenstijd passen.
Deze viering waarin kennis gemaakt wordt met de liederen van onze
Oosters-Orthodoxe geloofsgenoten mag u zeker niet missen.
Voedselbank
Tot Pasen staan de manden voor de Voedselbank achter in de kerken.
Een vreugdevol bericht is dat de bisschop heeft besloten ook tijdens
de Chrismamis op woensdagavond 17 april om 19 uur in de
Dominicuskerk een inzameling te houden voor de Voedselbank. Alle
parochies worden uitgenodigd om een mand met producten mee te
nemen naar deze diocesane viering. Tijdens het klaarmaken van de tafel
worden de manden in processie mee naar voren gedragen. Zo wordt
zichtbaar gemaakt dat de vastentijd ons uitnodigt om te delen met
anderen die leven in armoede.
Klooster en molen, zaterdag 11 mei 2019 van 10:00-12:00 uur
Unieke kans om kennis te maken met nieuwe spiritualiteit in molen De
Eendragt, Kennisplein, NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8-10,
Leeuwarden (ook bereikbaar vanaf de Dokkumertrekweg).
NHL Stenden Hogeschool heeft Molen De Eendragt (1786) op
bijzondere wijze gerestaureerd en herbouwd, en dat is nu de plek voor
ontmoeting en beschouwing, met islamitische, christelijke en
hindoeïstisch-boeddhistische gebedsruimtes. Stifting Nijkleaster werkt
aan een nieuw klooster – Nijkleaster – in It Westerhûs bij Jorwert.
Nijkleaster werkt met Kerk, Klooster, Kroeg aan: Stilte, Bezinning en
Verbinding, en staat voor nieuwe spiritualiteit in Friese context.
Bent u ook benieuwd naar deze nieuwe vormen van hedendaagse
spiritualiteit? Wiep Koehoorn (Bestuursstaf & Nijkleaster) verzorgt een
presentatie over Nijkleaster. Jan Melein (Vonkt) verzorgt een presentatie
over en met rondleiding door De Eendragt. De facilitaire organisatie is in
handen van Jehannes van Haskera.
Opgeven bij kerkelijk bureau: info@sintvitusparochie.nl
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Woensdagmiddag 24 april van 14.00 tot 16.00 uur nodigen wij u uit
om in gesprek ter gaan over seksueel misbruik van macht binnen
en buiten de kerk. Als u geraakt bent door wat er gebeurd is, als u
worstelt met zingevingsvragen, dan bent u van harte welkom on het
Titus Brandsma Huis. U kunt ook bellen met pastor L. Minnema, tel.
06-24843682. Opgeven kan bij kerkelijk bureau:
info@sintvitusparochie.nl

Sint-Vitusparochie - Vieringen 2019 in de Paastijd
Woensdag 17 april Chrismamis
19.00 uur
Dominicuskerk

Mgr.v.d.Hout, pastoresteam
Cantores

Donderdag 18 april Witte Donderdag
geen viering
MtH. Wytgaard
19.00 uur
Dominicuskerk
20.00 -24.00
Dominicuskerk
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
15.00 uur
Bonifatiuskerk
15.00 uur
Dominicuskerk

Mgr.v.d.Hout, pastoresteam
Joh. Franciscuskoor
Stille aanbidding

P. Stiekema, Kruisweg
G. Kamsma, gezinsviering
St. Vitus Kinderkoor
15.00 uur
MtH Wytgaard
Liturgiegroep
15.00 uur
Martinusk.,Wergea/Warten Liturgiegroep
19.00 uur
Dominicuskerk
Mgr.v.d.Hout, pastoresteam
Bonifatiuscantorij
Zaterdag 20 april Paaswake
10.00 uur
Huize St. Jozef
P. Stiekema
20.30 uur
Dominicuskerk
Mgr.v.d.Hout, pastoresteam
Bonifatiuscantorij
23.00 uur
Martinusk.,Wergea/Warten Pastoresteam
Zondag 21 april Hoogfeest van Pasen
09.30 uur
MtH Wytgaard
Pastoresteam
11.00 uur
Bonifatiuskerk
Pastorestam, gezinsviering
St.Vitus jeugdkoor
Maandag 22 april Tweede Paasdag
11.00 uur
Dominicuskerk
P. Stiekema
St. Bonifatiuskerk: Bonifatiusplein 21, Leeuwarden
St. Dominicuskerk, Harlingerstraat 26, Leeuwarden
Martinuskerk: Kerkbuurt 24, Wergea
Maria Ten Hemelopneming, Tjissema 2, Wytgaard
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