
Paasviering in de Kruisherenkapel

Zaterdag 11 april om 19:30 uur

Kapelgemeenschap Ter Linde houdt speciaal 
voor Pasen via deze livestream een Viering van 
het Licht. Zij hebben de link met ons gedeeld 
waardoor wij binnen BrabantZorg kunnen 
meeluisteren. De livestream is vanaf 19:15 
beschikbaar, om 19:30 zal de viering beginnen. 
Op deze manier proberen zij toch nog een 
beetje het paasgevoel mee te geven.
Eventueel is alles achteraf terug te kijken.
https//youtu.be/lx7B6oH9sKk

Omschrijving

Link
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Paaseditie
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Een hart onder de riem

Gehele paasperiode beschikbaar

Geestelijk verzorger Annemiek Adank biedt 
graag aan alle cliënten, medewerkers, 
vrijwilligers en andere betrokkenen een 
boodschap van hoop aan. Deze boodschap is 
door Annemiek zelf geschreven, zij hoopt 
hiermee wat moed en kracht te brengen 
ondanks de bijzondere tijd waar we op dit 
moment in leven. De boodschap is tot en met 
dinsdag 14 april te downloaden via de volgende 
link:

https://youtu.be/W-nJXfztfdM

Omschrijving
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https://youtu.be/lx7B6oH9sKk
https://youtu.be/W-nJXfztfdM


Online paasvieringen Megen

Gehele paasperiode beschikbaar

De zusters Clarissen van Megen proberen met eenvoudige middelen ons te laten 
delen in enkele kenmerkende delen van de Goede Week en Paasliturgie.

https://www.clarissenmegen.nl/blog/
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Datum

Online paasvieringen Megen

Gehele paasperiode beschikbaar

De vieringen in de Sint-Jan tijdens de Goede week en met Pasen kun je ook thuis 
meevolgen.

https://www.bisdomdenbosch.nl

Omschrijving
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Online paasvieringen Bommelerwaard

Gehele paasperiode beschikbaar

En als laatst een link naar de vieringen in de Bommelerwaard tijdens de Goede Week 
en Pasen.

https://www.katholiekbommelerwaard.nl

Omschrijving
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https://www.clarissenmegen.nl/blog/
https://www.bisdomdenbosch.nl
https://www.katholiekbommelerwaard.nl


Een kijkje in de Keukenhof!

Omroep Max zaterdag 11 april

Keukenhof, het grootste bloemenpark ter wereld, is er klaar voor. Meer dan 7 
miljoen bloembollen zijn geplant en de vele tuinen en paviljoens liggen er prachtig 
bij. Alleen de bezoekers missen nog. En in verband met het coronavirus komen ze 
voorlopig ook niet. Om die reden hebben MAX en de directie van Keukenhof 
besloten de kijker alsnog mee te nemen naar naar het park, om tóch al het moois 
met iedereen te kunnen delen. Deel 1 van MAX door Keukenhof is te zien op 
zaterdag 11 april 2020. Het uitzendmoment van het tweede deel wordt later 
gecommuniceerd.

NPO1 om 17.05 uur
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