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Pasen in de Slotense kerken

Beide kerken in de Slotense dorpskern
vieren uiteraard het Paasfeest.

gaat dominee Martijn van Leerdam
voor.

SLOTERKERK
ST. PANCRATIUSKERK
Diensten in de Protestantse kerk: Op Vieringen in de Katholieke kerk: Op
Goede Vrijdag 19 april om 19:30 uur donderdag 18 april om 19.00 uur:
wordt een kringviering met heilig Witte
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Op
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feestelijke Paasviering met klassieke 21.00 uur: Paaswake met eucharistie.
paasliederen en een moderne uitleg Op Paasmorgen zondag 21 april 10.30
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napraten in Vink & Boer (achter de met medewerking van het Latijns Koor
Dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma (links) heeft net het Wapenbord aan
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AGENDA
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Wapenbord voor Jaap Tolk

Verkeersdruk Sloten
Zo ook voor de werkgroep Dorp
Sloten, die toen ook al druk was
met het verkeer.
Immers: Er waren plannen voor
nieuwbouwwijken rond Sloten
(Nieuw Sloten en De Aker).
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af hoe al dat verkeer in en uit die
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(Foto: Ruud Lutterhof)

Kom naar de
Stopera en steun de
Lutkemeerpolder!
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