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Woensdagmiddag 3 maart tussen 14.00 en 16.00 uur is de kerk open.  
         U kunt luisteren naar muziek van Bram en Rieke van Dijk op orgel en piano. 

 

  In de kerkzaal kunt u 14 kruiswegstaties bewonderen,  
gemaakt door Philip Hans Franses.   

 
U wordt welkom geheten door Hans Veenema 

U bent van harte welkom! 

   

Open kerk 

28 februari 2021 
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Even behoefte om aan de drukte 
in huis te ontsnappen? 

Of juist aan de eenzaamheid?  
 

Geniet op de woensdagmiddag 
van de fleurige expositie van 

Marjo Looijen. 
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Kruiswegstaties in de 40-dagentijd 

Jezus valt en het kruis valt achter hem neer. De zon 
schijnt op het kruis maar lijkt zich ook bezorgd en 
aangedaan te betonen, als ware het een alziend 
oog dat verontrust raakt door wat zij observeert.  
 
De menigte kijkt zelfs nog verder weg, als het 
lijden van Jezus zich heel concreet aan hen 
aandient. Jezus lijkt hier op een dier: een gewond 

en verslagen dier. 

Philip Hans Franses 

Statie 3 
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Kruiswegstaties in de 40-dagentijd 

De zon kleurt rood. Zij symboliseert de liefde die 
Maria voor een laatste maal probeert over te 
brengen op haar zoon Jezus. De hemel lijkt te 
scheuren. De ontmoeting van Jezus en Maria 
tekent zich af tegen een onrustige achtergrond.  

Philip Hans Franses 

Statie 4 
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   # Durf te fotograferen 

In de Whatsapp-groep #Durftefotograferen vind je alle informatie 
  

Stuur een sms'je naar Ab Kasper (06-26 900 994)  
of naar Marijn Rohaan (06- 53 203 778) en je bent welkom in de app 

Maak een foto van wat je 
bezighoudt in corona-tijd 

Inmiddels doen al 15 mensen mee 
aan dit project! 
Kom er ook bij en laat zien hoe je de 
coronacrisis in beeld brengt. 


