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 De vieringen van de Stille Week en Pasen  
30 mrt. 
19 uur 

Oecumenische vesper   
S. Visser, Almelo  
Lezingen: Psalm 70 – gelezen; Johannes 12, 20-26. 

 
Evenals voorgaande jaren worden in de Stille Week voor Pasen door de gezamenlijke 
kerken vespers gehouden. Dinsdag 30 maart is de oecumenische vesper in de Grote Kerk. 
De online viering begint om 19.00 uur en wordt geleid door onze geestelijk verzorger Sape 
Visser. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Vier zangers van de cantorij verlenen 
hun medewerking. De vesper is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.   
 
Woensdag 31 maart is de vesper in kerkgebouw De Bleek, 19.00 uur. Deze dienst is te 
volgen via  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1071/events De liturgie is te vinden op de  
de site van De Bleek: https://debleekalmelo.nl/category/nieuws-van-de-bleek/ 
 

De drie dagen van Pasen 

Henk Kamphuis geeft een toelichting op deze Paascyclus:  
“Al vele jaren staat op het  eerste blad van de orden voor de 
paasdiensten de term “De Drie Dagen van Pasen”. Dat is ook 
dit jaar het geval. De Heilige Drie Dagen zoals deze periode 
ook wel wordt genoemd, omvat de periode van Witte 
Donderdag tot en met de Paasdag. Ogenschijnlijk lijkt dat een 
periode van 4 dagen, maar dit ligt anders. Na de 
voorbereidingstijd van 40 dagen begint het Paasfeest op de 
avond van de Witte Donderdag. De christelijke kerk heeft de 
oudtestamentische traditie voortgezet waarin een nieuwe dag 
begint op de avond ervoor na zonsondergang. De viering van 
Witte Donderdag vindt dus plaats op de vooravond van Goede 
Vrijdag en de Paaswake vindt plaats op de vooravond van de 
eerste dag van Pasen. Deze dag kent dus twee vieringen: de 
vooravond van Pasen en de Paasmorgen. Drie dagen dus met 
vier diensten: 
Donderdagavond - Vrijdag  
Vrijdagavond - Zaterdag  
Zaterdagavond – Zondag”  
Henk Kamphuis 
 

Witte Donderdag 
1 april. 
19.30 uur 

Witte Donderdag   
Ds. A.T. de Vries, Almelo  
Lezingen: Exodus 12, 1-20; Johannes 13, 1-15. 

 
De viering van Witte Donderdag met tekenen van brood en wijn begint om 19.30 uur. 
Dominee Ria de Vries uit Almelo is onze voorganger in deze online dienst. Het orgel wordt 
bespeeld door Henk Kamphuis. Vier zangers van de cantorij verlenen hun medewerking. 
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Goede Vrijdag  
2 april 
19.30 uur 

Goede Vrijdag   
Ds. E. van Houwelingen, Hengelo  
Lezingen: Hosea 6, 1-6; Hebreeën 9, 11-15; Johannes 18, 1-27, 19, 1-42. 

 
De lezingendienst van Goede Vrijdag begint om 19.30 uur. Dominee Egbert van 
Houwelingen uit Hengelo is onze voorganger in deze online dienst. Een enkele bloem wordt 
gelegd bij het kruis als symbool voor veel bloemen. Het orgel wordt bespeeld door Henk 
Kamphuis. Vier zangers van de cantorij verlenen hun medewerking. 
 

Paaswake  
3 april 
18.30 
uur 

Paaswake   
Ds. W. Blanken, Zutphen  
Lezingen: Genesis 1, 1-5;  Exodus 14, 15-18;  Ezechiël 36, 
24-28; Kolossenzen 3, 1-4; Marcus 16,  1-8 

 
De Paaswake van zaterdag 3 april begint 18.30 uur. Dominee Wim 
Blanken uit Zutphen is onze voorganger tijdens deze online viering. De 
nieuwe Paaskaars wordt brandend binnen gebracht. Voor het podium 
worden kleine kaarsjes ontstoken. We gedenken de betekenis van onze 
doop. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Vier zangers van 
de cantorij verlenen hun medewerking. 
 

Paasmorgen  
4 april 
10 uur 

Paasmorgen   
Ds. E. van Houwelingen, Hengelo  
Lezingen: Jesaja 25,  6–9; Kolossenzen 3, 1–4;  
Johannes 20, 1–18. 

 
De online viering van Paasmorgen begint om 10.00 uur en wordt geleid door dominee Egbert 
van Houwelingen uit Hengelo. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Vier zangers 
van de cantorij verlenen hun medewerking. 

 
De vieringen van de drie dagen van Pasen, Witte Donderdag tot en met 
Paasmorgen, zijn online met beeld en geluid te volgen door naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan. 
 

 

 

Pastorale hulp  
Voor pastorale hulp of zomaar voor een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van 
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. U kunt in 
zo’n geval contact opnemen met onze scriba, Ben ter Haar.  
 
Ben ter Haar, scriba, 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  
Telefoon: 06 – 8308 1784 
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