
 
Extra nieuwsbericht  
Locatie Sliedrecht, maart 2019 

 
 

  
Startviering 

Zondag 10 maart om 9.30 uur is de Vasten startviering waarin de MOV groep u op de hoogte brengt van het 

nieuwe Vastenaktieproject. U bent van harte welkom! 

Viooltjes actie 

Dit jaar gaan we weer viooltje verkopen ten bate van het Vastenaktieproject.  

U kunt een bak met 24 viooltjes kopen voor €5,99. 

De opbrengst gaat naar het Vastenaktieproject “Water verandert alles”  

U kunt uw bestelling doorgeven aan de MOV-leden in de kerk of via linda.loeve@katholiekdrechtsteden.nl 

Bestellen kan tot 24 maart.       U kunt de viooltjes dan in onze kerk in Sliedrecht ophalen op 30 maart (dus 

niet op palmzondag zoals vorige jaren), na de viering van 19.00 u. 

Voor onze parochianen in Alblasserdam hebben we dit jaar ook een 

distributiepunt ter plekke! U moet dan wel even bij de bestelling opgeven dat u 

de viooltjes in Alblasserdam wilt ophalen. Op zaterdagmorgen 30 maart kunt u 

dan tussen 9.00 en 11.00 uur terecht bij Jarka Bruijn, Schoener 16 te 

Alblasserdam. 

In Papendrecht kunt u de viooltjes ophalen op zondag 31 maart na de viering, 

u kunt uw bestelling daar opgeven aan Els Verberkmoes of via bovenstaand 

mailadres. Dus fleur uw tuin op voor de Pasen en bestel uw viooltjes in de kerk voor het Vastenaktieproject!! 

 

Verkoop oude Paaskaars t.b.v. regenton 

In Albasserdam was het altijd de gewoonte om de oude paaskaars te verloten t.b.v. “het goede doel” 

Deze traditie willen we ook in Sliedrecht gaan voortzetten! U kunt zich inschrijven voor de verloting van de 

paaskaars, achter in de kerk hangt een bord waarop u uw geluksnummer kunt intekenen voor €1,00 per 

nummer. De opbrengst hiervan gaat in de geest van de Vastenaktie “Water verandert alles” naar een 

waterbesparende regenton voor onze eigen kerk. Hiermee dragen we op een milieu vriendelijke manier bij aan 

de mondiale waterbesparing. Doet u mee met de verloting?! 

 
Vastenmorgen met Fair Trade ontbijt 

Zondag 24 Maart bent u van harte welkom in de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk te 

Sliedrecht voor een Vastenmorgen! Het programma is als volgt:  
8.00 u.  Inloop met de waterfilm over het Vastenaktieproject 

8.15 u.  Fair Trade Ontbijt met “watervoetprint” 

9.15 u.  Opruimen en naar de kerk om aan te sluiten bij de W&C viering met Franck Baggen. 

10.30 u. Koffie met koek 

11.00 uur “Water-pelgrimage” richting de kerk in Papendrecht  

De wandeling richting Papendrecht start strak om 11.00 uur, we streven ernaar daar om 12.30 uur 

aan te sluiten bij het einde van de viering, zodat we met elkaar zingend kunnen afsluiten. Onderweg 

zullen we zoals de mensen in de waterprojecten van de Vastenaktie aan den lijve ervaren hoe het is 

om dagelijks 16 liter water te moeten dragen en kunnen we verder praten over de watervoetprint 

die we tijdens het ontbijt hebben genuttigd. Vervoer terug naar Sliedrecht wordt geregeld. U kunt zich voor de 

hele morgen (dat vinden wij als MOV-groep het leukst!) of alleen het ontbijt of alleen het wandelen opgeven.  

Laat het even ons weten: linda.loeve@katholiekdrechtsteden.nl    
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Voedselinzamelingsactie: U kunt ook in deze vastentijd houdbare producten inleveren  
voor de voedselbank Sliedrecht. Dit onder het motto: ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’.  
Achterin de kerk staat een inzamelingsmand. 
 
The Passion in Dordrecht  
Omdat de Passion dit jaar in Dordrecht georganiseerd wordt, doet onze parochie op Witte Donderdag mee 
met The Passion. Er is die avond om 18.00 uur een Eucharistie viering in de Antonius. Om 19.00 uur 
verzamelen we alle tieners op het kerkplein om naar het verzamel terrein te lopen. Daar sluiten we aan bij de 
stoet die gaat lopen naar het einddoel (waar dat is weten we nog niet). Voor deze avond willen we als Vormsel 
werkgroep en Rock Solid alle tieners van harte uitnodigen om hieraan mee te doen. Ook de tieners die niet in 
één van deze groepen zitten, willen we van harte uitnodigen om deze beleving mee te maken. 
Voor meer informatie kunnen ze terecht bij Paula van Waardenberg 06-28059967 
 
Zaterdag 30 maart: kunt u na de viering uw bestelde viooltjes ophalen.  
 
Zaterdag 6 april: is er een kleine markt met Paasstukjes in onze kerk met heerlijke koffie en/of een broodje 
van 10.00 tot 15.00 uur. De opbrengst is voor de Vastenactie. 
Als u graag met een workshop mee wilt doen, kunt u zich aanmelden bij Paula. De workshop kan plaatsvinden 
op dinsdagavond 16 april. Paula van Waardenberg tel. 0628059967 
 
Zaterdag 13 april zijn alle kinderen uit onze regio om 16.00 uur van harte welkom om naar onze kerk in 

Sliedrecht te komen om een Palmpasenstok te maken. Na afloop eten we gezamenlijk met de kinderen die 

blijven voor de Eucharistieviering. 

Palmzondag: 
Zaterdag 13 april worden in de eucharistieviering van 19.00 uur in Sliedrecht de Palmpasenstokken gezegend. 
Deze viering wordt geleid door pastoor Tjeerd Visser. 
 
Zondag 14 april: we sluiten ons ook dit jaar weer samen met de kinderen en hun ouders aan bij de Woord- en 
Communieviering die gehouden wordt in het Verzorgingshuis de Merwelanden. We verzamelen in de hal en 
gaan dan met elkaar naar de grote zaal. De kinderen komen daar in optocht binnen en zingen dan een liedje, 
verder zullen de kinderen bij de viering betrokken worden, door te lezen, te collecteren en bij de uitleg van de 
Palmpasen. 
Na afloop van de viering worden de stokken uitgedeeld aan de bejaarden en zieken en wordt er gezamenlijk 
koffie gedronken. Ook dan is er weer een klein taakje voor de kinderen/ouders. 
We hopen dan ook dat u ouders en kinderen hiervoor tijd willen vrijmaken. Aandacht voor zieken en 
bejaarden valt onder Mattheus 25 en is een goede daad in de vastentijd en Paastijd, een klein gebaar en een 
groot plezier. 
 
Donderdag 18 april is er een Witte Donderdagviering om 19.00 uur in de kerk in Papendrecht. 
Deze wordt geleid door Pastor Rob Winkelhuis. 
 
Vrijdagmiddag 19 april om 15.00 uur is de Kruisweg in Sliedrecht en in Papendrecht. 
In Sliedrecht zijn ook alle kinderen welkom tijdens de Kruisweg. 
 
Vrijdagavond 19 april om 19.00 uur kunt u naar de Kruishulde 
in de H. Antonius in Dordrecht geleid door Pastor Tjeerd Visser. 
 
Er is geen Paaswake in Alblasserwaard-West. 
 
Zondagmorgen 21 april, Eerste Paasdag,  
is er om 9.30 uur een eucharistie viering in Sliedrecht  
o.l.v. Pastor Tjeerd Visser m.m.v. Kordaat.  
Daarna kunt u elkaar Zalig Pasen wensen onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 
U bent natuurlijk allemaal van harte welkom om onze diensten en activiteiten te bezoeken. 
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