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EDC Paasevent: “Thank God it’s Friday”  

Albrandswaard: Als we op straat willekeurig mensen aanspreken en vragen waar 

Pasen voor staat zijn de antwoorden vaak: kuikens, de paashaas, the Passion of 

eieren verven. En Goede vrijdag? “Thank God it’s Friday, maar dat is het toch elke 

week?” Wat maakt Goede Vrijdag voor christenen nou zo bijzonder? Je kan 

daarvoor naar een van de vele kerken gaan die dan het Paasevangelie vertellen. 

Juist voor diegenen die geen directe, of simpelweg geen band hebben met een kerk 

en toch geïnteresseerd zijn, organiseert EDC een Paasevent. Deze openbare en 

gratis bijeenkomst is in het leven geroepen om te informeren. Het is belangrijk dat 

het Paasverhaal verteld wordt in begrijpelijke taal en daarvoor is iedereen van harte 

uitgenodigd. Zo zal het verhaal van Jezus verteld worden in de taal van vandaag. 

Het elkaar ontmoeten en onderling contact zullen belangrijke pijlers zijn. Er is een 

programma voor groot en klein. 

EDC staat voor Every Day Church en bestaat uit betrokken christenen. Johan van 

Wolfswinkel (ChristenUnie Albrandswaard). Wij vinden het belangrijk dat het 

evangelie verteld wordt en staan dan ook volledig achter deze actie.  

Naast een muzikale omlijsting zal de spreker van de dag de ras echte Zeeuw en 

fervent Feijenoordfan Coen Legemaate zijn. Met het thema “De HEER is waarlijk 

opgestaan!” zal hij gaan spreken over het Paasverhaal. Zo is zijn droom, een 

gemeente te zijn waar mensen welkom zijn om te komen, en dat zij ook visie, 

geloof en energie zullen hebben om naar mensen uit te strekken en te bekommeren. 

EDC was vorig jaar zomer 2013 de organisator van de goed bezochte en 

enthousiast ontvangen Wijksportdag in Barendrecht, en als dat als meetstaf 

genomen mag worden beloofd het Paasevent een gezellige happening voor jong en 

oud te worden. 

Zaterdag 19 april, locatie: Vrijenburgpoort, Hertenburg 32 in Carnisselande 

Barendrecht. Speciaal voor bezoekers is er hulp en toezicht voor het parkeren in de 

wijk. De toegang is gratis, evenals de koffie, thee en fris. Aanvang vanaf 19:00u. 

Voor meer informatie bezoekt u de website www.everydaychurch.nu 
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