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STILLE WEEK + PASEN 

 

1. Algemeen 

Deze periode begint met Zondag Invocavit (na carnaval) en duurt t/m Pasen . 

De knd heeft in deze periode een eigen project . 

De Paaskaars wordt op Stille Zaterdag vernieuwd . 

 

2. Knd 

Het knd-project heeft een inbreng in de dienst. 

Deze inbreng is voor het vertrek uit de dienst en bij terugkeer na de collecte . 

 

3. Bloemen 

Uden : Tijdens de 4 hoogtij-dagen staat er in de kerkzaal een liturgisch bloemstuk . 

Op 1e Paasdag wordt aan de kerkgangers bij het verlaten van het kerkgebouw bloemen 

uitgedeeld . Dit wordt verzorgd door de diaconie . 

De gemeenteleden worden uitgenodigd met deze bloemen naar de begraafplaats te gaan en ze 

neer te leggen bij een zelf te kiezen graf . 

 

4. Witte donderdag 

In de avonddienst wordt er HA gehouden .  

Bij het binnentreden van de kerkzaal worden de gemeenteleden uitgenodigd plaats te nemen 

aan gedekte tafels .  

Nadat iedereen zit wordt er gecollecteerd  . 

De koster en de diaconie richten tezamen de kerkzaal in .  

De tafels worden door de diaconie voorzien van tafellakens c.a. 

In geval van een Seder-viering zijn  peterselie , zoutwater en matse nodig . 

Kleur : Wit . 

Er zal  een  overdenking zijn . 

Geen welkom en mededelingen door OvD . 

 

5. Goede vrijdag 

In deze dienst wordt de aandacht gericht op de Kruiswegstatie ; bv via diavoorstelling .  

Tijdens de dienst wordt de paaskaars gedoofd . 

Kleur : Paars 

Er zal  geen  overdenking zijn 

Geen welkom en mededelingen door OvD 

Geen collecten 

 

6. Stille zaterdag 

Paaswake .  

De kerkzaal is schaars verlicht .  

Het doopvont staat voor de liturgietafel met een kan water en een handdoek . 

De kerkgangers krijgen in de hal een devotiekaars uitgereikt . 

Tijdens de dienst wordt de Paaskaars ontstoken en het vuur doorgegeven . 

De OvD steekt zijn kaarsje aan aan de paaskaars en een andere ambtsdrager steekt zijn kaarsje 

aan aan die van de OvD; zij geven op gelijke wijze het vuur door aan de gemeenteleden die 

langs het gangpad zitten en zo wordt het vuur verder door gegeven .  

Brandende kaarsen verticaal houden . De aan te steken kaarsen hellen naar de vlam toe . 

Iedereen wordt uitgenodigd naar het doopvont te komen voor hernieuwing van de doopbelofte 

Hierbij wordt hetzelfde cirquit gevolgd als bij lopend HA ; wel duidelijk aangeven bij de 

uitnodiging .  

Kleur : Wit . 

Er zal  geen  overdenking zijn ; de liturgie zal voor zich spreken . 
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Geen welkom en mededelingen door OvD . 

Geen collecten . 

 

7. Pasen  

Uden : Afhankelijk van de liturgie : 

--De Paaskaars wordt brandend binnengebracht  

--Een kind komt met een brandend kaarsje samen met de predikant en de ambtsdragers de 

kerkzaal binnen en ontsteekt de paaskaars . 

Bij de uitgang wordt er door de kinderen van de knd snoepjes uitgedeeld . 

Kleur : Wit  

Er zal  een  overdenking zijn . 

Geen welkom door OvD 

 

8. Overzicht 

Feestdag Overdenking Kleur Collecte Mededeling 

Witte Donderdag geen/ja wit HA geen 

Goede Vrijdag geen zwart geen geen 

Stille Zaterdag geen wit geen geen 

Pasen ja wit ja geen 


