
 

Datum Activiteit 

Donderdagavond 27 februari Vastenmaaltijd,  
we bereiden samen om 18:00 de maaltijd voor 
en dekken we de tafel. Om 19:00 gaan we aan 
tafel. Als u niet kunt of wilt helpen voorbereiden 
geen probleem.     
Na de maaltijd ruimen we met elkaar alles op en 
eindigen we met koffie of thee.  Wel wordt er 
voor wie kan een vrije gift gevraagd!  
In verband met inkopen graag opgeven bij: 
Herma Schepers telnr.: 0572-372707 of 
mail: ejrschepers@gmail.com of op de opgave 
lijst in de voorhal in de Brugkerk. 

 

Donderdagavond 5 maart Vastenmaaltijd, 

Donderdagavond 12 maart Vastenmaaltijd, 

Donderdagavond 19 maart Vastenmaaltijd, 

Woensdagmiddag 25 maart De jeugd van de Brugkerk gaat weer een 
paasbingo organiseren 

Donderdagavond 26 maart Vastenmaaltijd, 

Woensdag 1 april  Symbolisch bloemschikken 

Donderdagavond 2 april Vastenmaaltijd, 

Zaterdag 4 april Ter voorbereiding op de stille week, de week 
voor Pasen, willen een stilte dag organiseren. 
Het is de bedoeling dat we een dag in ons 
hectische leven ervoor kiezen naar ons zelf te 
kijken, stil te worden en jezelf stilte te gunnen. 
Opgave bij Gery van Zijl voor de Carnaval om de 
voorbereidingen in te zetten. 

Zondag 5 april Palmpasen dienst Heilig Hart Kerk 9.30 uur 
En in de Brugkerk  film de Great Silent als 
voorbereiding op de stille week 

Stille Week  

Maandag 6 april  

Dinsdag 7 april Film 

Woensdag 8 april  

Donderdag 9 april Witte donderdag 18.30 uur Maaltijd van de Heer 

Vrijdag 10 april Goede vrijdag 18.30 uur 

Zaterdag 11 april Paasnachtdienst 22.00 uur 

  

Zondag 12 april 
Eerste paasdag 
 
 
 
 
 

Paasdienst 9.30 uur 
In het paasweekend wordt de bevrijding van 75 
jaar Lemelerveld gevierd. De festiviteiten zijn 
georganiseerd na de Paasvieringen in de 
kerken. 



 
 
 
 

 

Om ons steentje bij de dragen zijn we 
voornemens om een tentoonstelling in de 
Brugkerk te organiseren in samenwerking met 
RvK. 

Graag horen we of u spullen wilt tentoonstellen 
uit de oorlog of van na de oorlog, die symbool 
kunnen staan voor 75 jaar vrijheid. Te denken 
valt aan foto’s, kleding, materialen, voorwerpen 
die u graag aan anderen wilt laten zien. Dit 
kunnen ook spullen zijn die geen direct verband 
hebben met de oorlog maar wel met Vrijheid of 
de geschiedenis van Lemelerveld. 

We hebben een warme samenwerking met het 
comité en historische kring en proberen elkaar te 
versterken in de activiteiten. 

Opgave kan bij Herma Schepers en Gery van 
Zijl  

En natuurlijk; Wie wil helpen organiseren!  
 


