
 
Wat hadden we vorig jaar 

een fijne bijeenkomst op de 

dinsdag na Pasen. Ook de 

advents-middag was weer 

erg gezellig.    

Daarom willen wij ook dit 

jaar weer samen komen om 

het feest van Pasen te 

vieren: Bezinning in de kerk 

en gezellig samenzijn in de 

grote zaal van de Voorhof.  

Daarom nodigen wij u van 

harte uit om hierbij aanwezig 

te zijn op 

dinsdagmiddag  

11 april 2023 

 

De indeling van de middag 

is als volgt: 

Vanaf 14.30 uur ontvangst 

in de Voorhof met 

koffie/thee en iets lekkers. 

Om 15.15 uur is er een 

viering in de kerkzaal. 

Rond 16.00 uur een 

gezellig samenzijn in de 

Voorhof onder het genot 

van een hapje en een 

drankje.  

Van harte welkom! 

Zoals ieder jaar  

krijgt u van ons als groet en attentie  

het Paasnummer van ‘Open Deur’. 

Dit jaar is het thema: 

 ’Uit de gebrokenheid’ 
Pasen: feest van opstanding en opstaan. 

Opstaan uit de gebrokenheid: 

uit wat kapotgegaan is in jezelf,  

uit wat je kapot gemaakt hebt, 

uit kapotte relaties met anderen en met God, 

uit een doods en uitzichtloos leven.  

Opstaan, helen en geheeld worden, 

is niet mogelijk zonder zelf ‘open te breken’ en te 

delen met anderen, 

zonder de breuken onder ogen te zien en de 

scherven op te graven.  

In deze Open Deur vertellen mensen hoe zij 

opstaan uit de gebrokenheid in hun eigen leven, 

met littekens en al.  

De weg die Jezus ging, 

door de dood 

heen, kan hierbij  

een bron van kracht zijn. 

Wij wensen u veel  
lees- en kijkplezier  
met deze prachtige 
uitgave van 
‘Open Deur’.  
 

 

Paasgroet en uitnodiging voor ………………………………………………………….… 

Van de Protestantse Gemeente Oisterwijk 

 

 

maart/april 2023 

 

Met een vriendelijke groet namens  

ds. Winanda de Vroe 

pastor Lianne van der Wel 

06-52511886 

pastorliannevanderwel@ziggo.nl 

 

 

Opgave voor 1 april 2023 bij Jeanne Rodenburg  

liefst per mail: jeannerodenburg@yahoo.com  

of 013 – 533 30 59 (graag vroeg in de avond). 

 

 
Graag opgeven i.v.m. de organisatie. 

Als het programma voor u te druk is, is het ook 

mogelijk om bij 1 of 2 onderdelen van de middag aan 

te sluiten, graag aangeven welke van de drie.  
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