
Samen Aswoensdag vieren op afstand 

Op Aswoensdag, 17 februari, kunnen wij helaas niet samenkomen in de kerk. Toch willen wij dit 

belangrijke moment samen online vieren. Al jaren vieren wij, Paaskerk en Maria Koningin-

gemeenschap, samen Aswoensdag. Ook hebben we de gewoonte woensdagmiddag met kinderen de 

Palmtakjes van het vorige jaar te verbranden, waarbij we stilstaan bij de betekenis van Aswoensdag. 

De palmtakjes willen we dit jaar iets eerder verbranden, namelijk op woensdagmiddag 10 februari in 

de tuin van Veronica (Spoorstraat 6, tegenover de Amalia-Astroschool). Kinderen zijn daar om 14 uur 

welkom om, samen met Marleen en haar gezin, de takjes te verbranden, waarbij ook het verhaal van 

Aswoensdag wordt verteld. Kinderen, die dat willen, kunnen na afloop ook een askruisje ontvangen. 

Helaas kunnen dit jaar de ouders niet meedoen. 

Iedereen die nog palmtakjes in huis heeft, wordt uitgenodigd deze vóór 10 februari in te leveren in 

de mand op de stoep bij Veronica,  of in de brievenbus van Marleen, Kool, van de Paaskerk of van de 

Maria Koninginkerk.  

Nu wij u in de online-viering geen askruisje kunnen geven, hopen wij dat u thuis wel mee wilt doen 

en voor deze ene keer uzelf of elkaar tijdens de viering een askruisje wilt geven. Juist daarom 

brengen wij graag een envelopje met as bij u langs. Als u dit wilt ontvangen, laat het ons dan zo snel 

mogelijk, maar uiterlijk 14 februari, weten. U kunt mailen naar veronica.selleger@planet.nl of een 

briefje (met uw naam, adres en telefoonnummer) sturen naar één van ons beiden. U ontvangt het 

envelopje uiterlijk maandag 15 februari.  

De viering, vanuit de Paaskerk, begint woensdagavond, 17 februari om 19.30u. U kunt de viering live 

volgen via www.kerkomroep.nl (Kies Baarn, Paaskerk).  Daarna is de viering ook terug te kijken via 

www.paaskerk.nl. 

Juist dit jaar is Aswoensdag een moment om stil te staan bij wat werkelijk belangrijk is in zware 

tijden, bij wat ons draagt als het er op aankomt. Wat we willen achterlaten en nodig hebben om 

verder te gaan met vertrouwen. Wij hopen dat we dit moment zo toch samen kunnen vieren. 

Hartelijke groeten, 

Marleen Kool en Veronica Selleger 

PS Bel of mail gerust als u nog vragen heeft (0620390130, veronica.selleger@planet.nl). 

Marleen Kool, Johannes Vermeerlaan 48, 3741 PR Baarn  

Veronica Selleger, Spoorstraat 6, 3743EG, Baarn 
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