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Wij hebben veertig dagen om na te denken over zin en 

doel van ons leven tegen de achtergrond van het 
lijden en sterven van Jezus.  

Een stoet van getuigen heeft ons laten zien dat 
mensen stapje voor stapje van duister naar licht 

kunnen gaan, van Goede Vrijdag naar Pasen.  

In het licht van Pasen hebben wij weet van die 
„opgaande zon aan de hemel‟. Kom, zegt hij, volg mij. 

Je leven is bij de veertig begonnen, de zon staat hoog, 
het is aan jullie om de hele handel in het zonnetje te 

zetten. 
 

Marja Meerburg,  PKN site 

 
Doop 

Op 1e Paasdag zal Mark Hendrikus Dekker (zoon van 
Arjan en Nellie) worden gedoopt 

 
Liturgisch Bloemschikken in de 

Veertigdagentijd: 

PASEN :  
Ruimte om in het daglicht in de tuin de Levende te 

ontmoeten. 
De twee boogvormen liggen horizontaal, open en 

ontvankelijk, en dragen in zich het Licht uit de hemel, 

stralend wit. Een tuin die herinneringen oproept aan 
de graftuin, maar ook aan het paradijs. 

Het is het verhaal van de Levende op aarde. De 
Levende die grenzen doorbreekt, bevrijdt.  
 

Bericht van de kerkenraad 

De kerkenraad verzoekt U dringend om grosbriefjes in 

te leveren in de daarvoor bestemde dozen; 
het gaat om een ouderen-ouderling (een opvolger voor 

J.Bremmer), een jeugdouderling en een wijkouderling. 
 

Kinderneven dienst 
In tegenstelling met wat er in het rooster staat, is er 

op Pasen geen kinderneven dienst. Wel is er aandacht 

voor de kinderen in de Paasdienst. 

 

 
 

 
 

 
Lege flessenactie voor  

“Geef ieder kind een gevulde maag” 
Tijdens de 40-dagentijd houdt de kindernevendienst 

een lege flessenactie om kinderen in het dorp van ons 

adoptiekind George Suresh te eten kunnen geven 
onder het motto: “Geef ieder kind een gevulde maag”. 

Vanaf zondag 13 maart tot Pasen kunt u uw 
statiegeldbonnetje, statiegeld of lege flessen kwijt in 

de ontmoetingsruimte. Kinderen van de 

kindernevendienst willen u trouwens graag van uw 
lege flessen afhelpen voor dit goede doel. De leiding 

zorgt ervoor dat statiegeldbonnen en lege flessen 
worden ingeleverd, zodat er hopelijk heel veel 

kinderen een gevulde maag zullen krijgen. 
De leiding van de kindernevendienst 
 

Collecte tijdens de dienst op eerste paasdag:  
JOP 

Vandaag vieren we Pasen! Het feest dat Jezus is 
opgestaan. Maar wist u dat de meeste christelijke 

jongeren niet precies weten wat we met Pasen vieren? 
Daarom ontwikkelt JOP, de jeugdorganisatie van de 

Protestantse Kerk, materialen om jongeren en Pasen 

met elkaar te verbinden. Ook organiseert JOP het 
landelijke muziekspektakel The Passion, waar op 

eigentijdse wijze voor jongeren het paasverhaal wordt 
gezongen en verbeeld. Een methode die ook naar 

eigen gemeente vertaald kan worden. De materialen 

van JOP worden al door honderden lokale gemeenten 
gebruikt bij de eigen catachese en in de clubs. Samen 

met de plaatselijke gemeenten kan JOP jongeren op 
eigentijdse manier blijven betrekken bij het Evangelie 

en bijvoorbeeld de betekenis van Pasen levend en 
bekend maken. Dat is toch van groot belang? Steun 

daarom deze collecte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opbrengst sobere maaltijd 
De sobere maaltijd van 8 april heeft een bedrag van 

81,35 euro opgeleverd voor stichting „De Hoop‟ in 
Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en 

volwassenzorg op het gebied van psychosociale, 
psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt 

De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij 

preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. 
De Hoop is een christelijke organisatie. De 

medewerkers werken er vanuit hun geloof. De hulp die 
De Hoop biedt is gebaseerd op Bijbelse principes. Ze 

geloven dat ieder mens waardevol  is in Gods ogen en 

dat mensen niet zijn bedoeld om verslaafd te zijn of 
psychisch vast te lopen. De Hoop gelooft dat voor 

iedereen genezing en herstel mogelijk is. We hebben 
gekozen voor macaroni als sobere maaltijd: een 

simpele, maar voedzame maaltijd. Het maken van 
macaroni is vaak een van de eerste gerechten bij het 

„leren koken‟. Om de link weer te leggen met stichting 

De Hoop hebben we bedacht dat macaroni vast en 
zeker een plaats heeft bij de re-integratieprojecten, we 

hebben gekozen voor stichting De Hoop omdat dit 
mooi aansluit bij ons jaarthema: „Vol van Hoop‟. 

Commissie V&T 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Koster 
21-4 t/m 22-4 dhr. C. Hesse 

23-4 t/m 29-4 dhr. H. Broekhuizen 
30-4 t/m  6-5 dhr. J. Klerk 

 
De volgende zondagsbrief:  

Verschijnt op zondag 1 mei 2011. 

 
 


