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STERVENSGENADE 

Er zijn geloofswoorden, die we nauwelijks tot niet meer snappen, maar 
intussen toch een zeker gevoel bij ons oproepen. Oude bijbelse woorden of 
geloofswoorden, die een zeker vertrouwd gevoel oproepen, maar waarvan je 
schrikken zou, als iemand je plotseling vragen zou: wat betekent dat woord 
nu eigenlijk precies? Lankmoedigheid. Goedertierenheid. Barmhartigheid. 
Krankheid. Veel van deze oude geloofswoorden zijn in de dagelijkse taal van 
alledag verloren gegaan. Een enkel woord heeft het wel gered. Zoals 
gerechtigheid. En ontferming ook nog wel. Maar de meeste oude bijbelse 
woorden zijn in onze moderne taal gestorven. Niemand van ons komt na een 
drukke dag thuis, en vertelt: ‘Ik ben vandaag eens goedertieren geweest, 
omdat ik lankmoedig was. Maar de krankheid belemmerde me in mijn 
barmhartigheid’. Het vreemde van deze 2 zinnen is, dat men 2 eeuwen 
geleden precies wist, wat je dan zei en bedoelde! Nu zouden anderen je 
alleen maar met grote vraagtekens aanstaren. 

Een ander woord, dat ergens iets vertrouwds oproept, is het woord 
‘stervensgenade’. Het gevoel, dat het oproept, kan positief in de zin van iets 
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vertrouwds oproepen, maar bij een ander zal het meer een gevoel van 
afkeer oproepen. Het heeft ermee te maken, hoe we het woord met het 
verleden van de kerk en het christelijk geloof verbinden. Maar wat betekent 
het woord stervensgenade nu eigenlijk? We snappen, dat het woord 
uiteraard met sterven te maken heeft. Maar wat is dan die genade, en wat 
heeft dat met het sterven te maken? Sterven, dood gaan is een onderwerp, 
dat we als moderne mensen vandaag de dag liever zoveel mogelijk uit de 
weg gaan. Want het leven is er om gevierd te worden. ‘Lang leve de lol’. Dat 
gevoel overheerst vandaag de dag zozeer, dat bij velen zelfs bij de dood het 
vierende aspect steeds meer tevoorschijn komt. Bij een uitvaart moet steeds 
meer het glas geheven worden, en het leven van de gestorvene gevierd 
worden. In die culturele en maatschappelijke ontwikkelingen zal duidelijk 
zijn, dat het woord stervensgenade ook steeds meer naar de achtergrond 
verdreven is. En doorgaans zelfs verdwenen is. En toch is dat jammer. 

Maar voordat ik op dat jammere aspect nader inga, eerst de vraag, waarom 
het woord ook verzet en afkeer oproepen kan. In het verleden van de kerk 
van eeuwen had de kerk nogal eens de neiging om het exclusieve recht op de 
stervensbegeleiding te claimen. Alleen de kerk kon je aanreiken, of je na het 
sterven wel naar de hemel gaan zou. En anders kwam je onherroepelijk in de 
hel terecht. De angst voor het laatste werd flink erin gewreven. Het woord 
stervensgenade kwam daardoor in de nauwe geloofstunnel van enkel een 
orthodoxe leer te staan. Er zijn diverse schrijfsels, die daaraan refereren. Een 
veelzeggend citaat vond ik: ‘Stervensgenade begeerde hij wel, maar hij kreeg 
het niet. Daar was het de tijd nog niet voor. Hij kreeg geen stervensgenade, 
maar wel sterkende genade. En elders las ik De Heere geeft stervensgenade 
niet bij blakende welstand. Die laatste woorden herinneren meer aan de 
taalstijl van heer Bommel tegen Tom Poes dan dat nog hedendaags 
woordgebruik is. En in die lijn ontzegden kerken en dominees uit zwaardere 
hoeken nogal eens aan hun gemeenteleden de rustige mogelijkheid om in 
vertrouwen het leven achter je te laten. Ik zou daaraan nog veel meer 
woorden wijden kunnen, maar daar gaat het me in dit stukje nu niet om. 
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Ik wil nl. veeleer op de positieve lading van het woord stervensgenade de 
focus leggen. Ik heb inmiddels in mijn leven heel veel met stervende mensen 
te maken gehad. In kerkelijk verband, maar ook van familie en anderen. Op 
uiteenlopende leeftijden, maar het meest wel op gevorderde leeftijden. Wat 
mij in de loop van de tijd steeds meer opvallen ging, is dat bij veel mensen 
lange tijd er de wil is om te leven. De strijd met de ziekte of andere 
ongemakken wordt aangegaan, graag blijft men er voor partners, kinderen, 
kleinkinderen of anderen. Maar dan kon soms zomaar bij een later bezoek 
een ommekeer plaatsgevonden hebben. Het verzet was behoorlijk 
verdwenen, er kwam bij velen een bijzondere vorm van vrede om het leven 
verlaten te gaan. En dan niet in de zin, dat het sterven ineens binnen een 
week gebeurde of zo. Soms leefde iemand nog maanden. Maar steeds wel 
met de dimensie van ‘het is goed zo geweest’. Die bijzondere rust bij iemand, 
die vaak niet te verklaren is, daarin ligt voor mij het geheim van die 
mysterieuze idee van de stervensgenade. De levensbloem, die zich langzaam 
aan sluiten gaat. Het verzet verdwijnt, de pijnloze weeën van het aanstaande 
levenseinde zijn aanvaard en begonnen. 

Uiteraard besef ik, dat op het zojuist beschrevene genoeg uitzonderingen 
bestaan. Het gaat dus niet om een allesomvattende verklaring. Zo gaat het 
lang niet altijd bij iedereen. Maar als het wel gebeurt: het is een dimensie, 
die ook bij het leven behoort. En waarvoor een op leven, luxe en blijheid 
georiënteerde maatschappij doorgaans geen oog meer heeft. Die dimensie 
beseffen kan je helpen om je dierbare op een mooie en waardige wijze naar 
het levenseinde te begeleiden. Zomaar wat overwegingen om eens rustig je 
gedachten over gaan te laten. 

VANUIT DE GEMEENTE 

Op dinsdag 09 maart was fam. Wilbrink van de Dorpstraat 60 jaar getrouwd. 

STILLE WEEK & PASEN 

Nu we als gemeente de kerkdiensten nog steeds niet samen houden kunnen, 
zijn er de digitale diensten. We gaan inmiddels wel op weg naar het 
belangrijkste feest van ons christelijk geloof, het Paasfeest. Daarmee 
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onlosmakelijk verbonden is de lijdensgeschiedenis vooraf. Veel gemeenten 
besteden vanaf de donderdag, Witte Donderdag, aandacht eraan. 

Dit jaar zijn de samenkomsten digitaal. Op elke dag vanaf de donderdag voor 
Pasen komt de digitale dienst van die dag beschikbaar. Ze zijn via de link 
www.dominee.eu te vinden. Dus op donderdagmorgen 01 april de dienst 
voor Witte Donderdag (kerkdienst nr. 16), op vrijdag 02 april de dienst voor 
Goede Vrijdag (kerkdienst nr. 17), op zaterdag 03 april de dienst voor Stille 
Zaterdag (kerkdienst nr. 18), en op zondag 04 april de Paasdienst (kerkdienst 
nr. 19). In de Paasdienst zingt Rianne Janssen enkele Paasliederen. Ik wens 
eenieder mooie diensten in de Stille week & Pasen toe! 

 

KERKDIENSTEN 
Geen diensten vanwege het Coronavirus 

ZONNEHUIS 
Geen diensten vanwege het Coronavirus 

MARKEN-HAVEN 
Geen diensten vanwege het Coronavirus 

 

COLLECTEROOSTER 
04-04 1e  Werelddiaconaat 2e Kerk 
11-04 1e  Diaconie eigen werk 2e Kerk 
18-04 1e  Zending 2e Kerk 
25-04 1e  Binnenlands diaconaat 2e Kerk 
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GEFELICITEERD 
 2-4 Dhr. A.A.A. Schiebaan  

Engeland 53 7361CS BEEKBERGEN  

3-4 Dhr. J.J. Akkerhuis 
Keizersmantel 14 7361ZN BEEKBERGEN  

3-4 Mevr. H. Modderkolk - Verbruggen  
Tullekensmolenweg 112 7364BC LIEREN  

4-4 Dhr. D.J. van den Beld  
Lierderstraat 17 7364BJ LIEREN  

9-4 Mevr. E.J. Wilbrink - Lammers  
Voshuizen 5 7364BP LIEREN  

12-4 Dhr. J.A. Leene  
Hulleweg 33 7361GG BEEKBERGEN  

22-4 Dhr. J. Modderkolk  
Tullekensmolenweg 112 7364BC LIEREN  

25-4 Mevr. M. Hertog - van der Pol  
Molenakker 10 7364BM LIEREN  

25-4 Mevr. T. van de Schoor - Klinkenberg  
Hoge Bergweg 23 7361GS BEEKBERGEN  

26-4 Mevr. L. van Egmond - Laseur  
Iepenhof 39 6951ME DIEREN  

28-4 Dhr. W. Francken  
Hietveldweg 36 7361AE BEEKBERGEN 
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TOELICHTING OP DE COLLECTEDOELEN:  
 
4 april 2021 - Paascollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat  
 
Zuid-Afrika - Een toekomst voor arme kinderen  
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in 
gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de 
middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar 
is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met 
huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze 
volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor 
ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.  
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd   
 
18 april 2021: Zending: Colombia  
 
Jeannet Bierman: theologiedocent in Colombia Het jarenlange gewapende 
conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd 
van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk 
doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2020 is 
Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent theologie in 
de stad Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving 
én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met 
hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Meer lezen 
kerkinactie.nl/40dagentijd 
 
25 april 2021 - Collecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat  
 
Vrolijkheid in asielzoekerscentra  
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 
jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in 
Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert 
stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in 
asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en 
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fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van 
asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.  
 
Meer lezen: kerkinactie.nl/vrolijkheid 

EEN TOEKOMST VOOR KANSARME KINDEREN IN ZUID-AFRIKA 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij 
groeien op in gebroken gezinnen en 
gewelddadige wijken in een donkere 
omgeving. De helft van hen maakt de 
middelbare school niet af en 40% van 
de jongeren tussen 15 en 34 jaar is 
werkloos. De toekomst is voor hen 
vaak een duister gat. Samen met 
christelijke partners helpt Kerk in 
Actie deze jongeren de cirkel van 
armoede en uitzichtloosheid te 
doorbreken en licht te brengen in 
hun bestaan. Ze krijgen 
huiswerkbegeleiding en jongeren 
worden gestimuleerd hun opleiding 
af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van 
trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun 
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven 
vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 
jongeren huiswerkbegeleiding. 

 

U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk. 

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika 
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COLLECTEN     
7-feb Diaconie  60,00 

14-feb Noodhulp Ethiopië 88,00 
21-feb Kerk in actie, Moldavië 173,00 

28-feb 
Missionair 
werk  74,00 

februari Kerk  65,00 
Giften    
Diaconie  € 50    
Kerk € 25    

    

 

BESTE ALLEN, 
 
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, de mooie gedichten 
en mailtjes en telefoontjes en bezoekjes na aanleiding van het overlijden van mijn 
moeder. 
Ik heb het erg waardevol gevonden, het heeft mij goed gedaan, het werkte 
troostend. 
 
Liever groet 
Rianne Blankestijn 
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VROLIJKHEID IN ASIELZOEKERSCENTRA 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. 
Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra 
wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. 

Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met 
creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor 
kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun 
talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. 

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge 
azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen 
bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden 
de workshops afgesloten. 

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het 
Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. Geef aan de collecte 
of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  
o.v.v. collecte De Vrolijkheid. 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 

CONTACT OP AFSTAND. 

 
Maandag, 15 maart was ik op Aruba; nee, niet het eiland in de zon, maar de 
dependance van Gemeentewerken Apeldoorn aan die straat met die zonnige 
naam, aldaar 2 stembiljetbrieven afgegeven. Een hek verder kun je je 
overbodige spullen, defect of niet, inleveren en nog weer een hek verder is 
het een komen en gaan van auto’s met of zonder aanhangwagen om groot 
afval te storten, tot 300 kg per jaar gratis.  
Stembiljetbrief afgeven. Twee man met mondkapje doen een raam op een 
kier open en nemen de brieven in ontvangst in een klein blauw hokje.  
Stempelen de brieven, zetten er een paraaf op en dan verdwijnen de brieven 
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in een grote, grijze afvalcontainer…. Heel toepasselijk in deze buurt! Zou die 
grijze container aan het eind van de dag een hek verder leeggestort worden 
of zou die echt achter slot en grendel opgeborgen worden tot het tellen van 
de stemmen kan beginnen? Ik vond het heel verdacht, maar bij nader inzien 
was de deksel van dat ding voorzien van een gleuf, waar de brieven in 
gingen, en was de deksel zelf met een hangslot afgesloten. Vermoedelijk is 
onze burgemeester de sleutelbewaarder. 
Afstand. Die twee mannen namen mompelend achter hun mondkapje mijn 
brieven in ontvangst, heel onpersoonlijk, wel begrijpelijk, maar toch. Een 
eenzaam gebeuren, je komt aanrijden, niemand voor je, levert in, niemand 
achter je. Ook hier een eenzaam avontuur en je gaat weer. Toch was dit wel 
“het feest van de democratie”, toch? 
Ook hier dus weer een steriel gebeuren, kenmerkend voor deze tijd.  
Hoe houd je in deze absurde tijden dan wel contact met elkaar, met je 
medemens? Mag ik een paar ervaringen opschrijven en misschien ook nog 
aan het eind een idee ophoesten? 
Vaak is contact een kwestie van toeval; beter uitgedrukt: contact valt je toe 
en dat is soms  van Hogerhand, zo ervaar ik dat. Wij wonen nu zo’n 33 jaar 
aan het Engeland in Beekbergen. Regelmatig moet er wat gebeuren in de 
tuin en dan niet alleen achter in de tuin; ook aan de voorkant moet het 
geheel “smoel” hebben: het gras, de heg, de sloot, de berm (van de 
gemeente), het grind, de border, etc. Al dat werk zou ik kunnen doen met 
oordopjes in, al luisterend naar mijn favoriete muziek, zonder oog of oor 
voor wat er verder om je heen gebeurt. Alleen, ik heb al oordopjes in mijn 
oren vanwege mijn gehoor, lawaaidoof. En als ik daar zo aan de straatkant 
bezig ben, dan moet je echt geen haast hebben, want er komen zoveel 
mensen voorbij; zo ongeveer heel Beekbergen laat hier op het Engeland haar 
of zijn hond uit, wat in de bermen terug te vinden is…… 
Maar het zijn niet alleen de hondenuitlaters, die voorbij komen. Ook 
hotelgasten, klompenpadgangers, langeafstandlopers, lopers van een rondje 
om Apeldoorn. Meestal met stevige schoenen en een rugzakje. Maar ook 
gewoon mensen uit de buurt, die een ommetje maken. Bekenden en 
onbekenden. En ja, sommigen nemen dan even de tijd om een praatje te 
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maken over van alles en nog wat; het liefst niet over de verkiezingen; met de 
kou in februari ging het over de ijspegels, die meterslang aan het rieten dak 
hingen tot op de grond. De attractie om in het voorbijgaan er een foto van te 
maken. Maar ook als je gewoon aan het tuinwerk bezig bent, is het leuk om 
even contact te hebben met voorbijgangers. En soms zijn dat ook bekenden 
uit de kerken. Je mist elkaar, je mist zowel als kerkganger en als voorganger 
de koffie na afloop van de (liefst korte) dienst, je mist de ontmoeting. In die 
praatje over de heg gaat het dan lang niet altijd over kerkelijk leven, maar 
meestal de laatste tijd over de corona, de vaccinaties, de anderhalvemeter, 
het contact-op-afstand met de (klein-)kinderen, etc. Maar soms komen er 
ook gesprekken over kerk-nu, over het beleven van de diensten voor de 
laptop in de huiskamer met een kop koffie onder handbereik, over het 
improviseren, ook als predikant in die diensten. “Hoe is het om voor te gaan 
in een nagenoeg lege kerk, die daardoor ook nog eens extra galmgevoelig 
is?”  En voor je het weet, gaat het erover hoe je naar de komende weken en 
maanden kijkt, waar jouw vertrouwen op gebouwd is en op Wie. Het kon 
zomaar gebeuren, dat er een auto stopt, er iemand uitstapt, die over de 
preek begint, die ik een paar dagen daarvoor gehouden heb in zo’n 
nagenoeg lege kerk, toen in albe met stola, maar nu met de bosmaaier aan 
het werk in overall. Dat zijn nu net de beste, de mooiste gesprekken, die als 
predikant kunt hebben, ook al ben je al jaren b.d. (buiten dienst, emeritus). 
Zo terloops, zo persoonlijk, zo van mens tot mens, van hart tot hart. Ook dat 
is voor mij “werken in de wijngaard”, ook buiten de omheining daar van. De 
beeldspraak zal een ieder bekend zijn. 
Mijn idee voor meer contact met elkaar? 
Laat iedereen, die een tuintje heeft aan de straatkant, meer dan andere 
jaren daar haar of zijn tijd aan besteden en dan ook openstaan voor die 
terloopse contacten in het voorbijgaan van anderen, contacten, die geen 
toeval zijn, maar die je toevallen, soms van Hogerhand.  
Geen tuin? Ook op straat, bij voorbeeld bij het aan de weg zetten van jouw 
grijze container (….), of buiten de supermarkt en op die anderhalvemeter 
afstand, is in het voorbijgaan toch soms een goed contact mogelijk, terloops 
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en persoonlijk, open en van hart tot hart; soms zijn een paar woorden al 
veelzeggend in de afstandelijke eenzaamheid van velen in deze tijd. 
 
Zelfs in het afstand houden tot elkaar, kunnen mensen toch dichter bij elkaar 
komen, wonderlijk!         
                                                                                            
Anne Schiebaan 

TERUGBLIK CLASSICALE VERGADERING VELUWE 16 MAART 
hoe vitaal is de gemeente 

Een vooruitblik van tien jaar doet soms schrikken. Bij het beroepingswerk 
blijkt dan dat op langere termijn de predikantsplaatsen niet meer te 
handhaven zijn vanwege de krimp van de gemeente. Het beroepingswerk 
stagneert want eerst moet er gesproken gaan worden wat het beleid op 
langere termijn zal zijn, wat van belang is voor het gemeente-zijn en welke 
formatie daarbij het beste past. In de classicale vergadering werd een 
gemeentescan gepresenteerd waarmee een beeld gemaakt kan worden wat 
er aan gaven en talenten in de gemeente aanwezig is. Deze gemeentescan 
heet nieuw kerkelijk peil, kun je ook zo op internet vinden. De classicale 
vergadering hoopt dat er gemeenten zijn die bereid zijn hiermee aan het 
werk te gaan. Voor de classicale vergadering is het van belang dat 
gemeenten vitaal blijven en dat daarmee het blijven bestaan geborgd is.  

 

terugblik classispredikant 

Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, blikte met ons terug op zijn 
eerste periode. Hij gaat rond in de gemeenten en bezoekt de kerkenraden en 
de voorgangers. Mooie gesprekken over wat hen beweegt, waar het om gaat 
in de gemeente en de zorgen en vreugden mogen ook genoemd worden. Hij 
heeft een ontmoeting gehad met een divers samengestelde groep jongeren 
en dat smaakte naar meer. Contacten met de burgerlijke overheid laten zien 
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dat dit op prijs wordt gesteld. Het afgelopen jaar was voor het bezoekwerk 
moeilijk en dat vindt hij heel jammer. 

en verder 

De broeders Evert van Beek en Dick Bootsman zijn herbenoemd als leden 
van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken. Het financieel 
jaaroverzicht over 2020 is door de vergadering vastgesteld. De classicale 
vergadering hecht aan het goed functioneren van de werkgemeenschappen 
en er is voor elke werkgemeenschap een bedrag beschikbaar. Omdat er in 
2020 veel niet kon doorgaan, is er een fors overschot. 

De classicale vergadering heeft ingestemd met het voorstel om te 
onderzoeken wat er gedaan moet worden om een huisgemeente onder te 
brengen bij de classicale vergadering. Het voornemen is dat op de 
vergadering in juni een voorstel ligt wat er gedaan moet worden en op welke 
wijze dat ondersteund kan worden. 

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe 
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“VIERING 75+1 JAAR BEVRIJDING” IN BEEKBERGEN AFGELAST 
Het bestuur en de werkgroep van de 
Stichting 4 en 5 mei Beekbergen 
laten, met heel veel pijn in het hart, 
weten dat we het besluit hebben 
moeten nemen de geplande 
festiviteiten in het kader van 
“Viering 75+1 jaar Vrijheid” 
vanwege het coronavirus ook dit jaar niet door te kunnen laten gaan. 

We beseffen dat dit een harde klap zal zijn voor allen die betrokken zijn 
geweest bij het opzetten en uitvoeren van de vele goede ideeën en plannen 
voor deze viering, doch er rest ons helaas geen andere keuze dan realistisch 
te zijn. 

Het bestuur zal binnen de richtlijnen die in mei van dit jaar gelden, kijken 
naar de mogelijkheden om op gepaste wijze invulling te geven aan de 
jaarlijkse 4 mei Herdenking en festiviteiten op 5 mei, zoals de 
Bevrijdingsvuur-estafette. 

Wij bedanken bij deze alle sponsoren en vrijwilligers heel hartelijk voor hun 
bijdragen en inzet. 

Blijf allemaal vooral gezond! 

Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen en de Werkgroep 2020. 
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PAASLIED IN CORONATIJD  

Dit is een vreemde Pasen,  
zo anders dan voorheen:  
we bidden afgezonderd,  
we zingen thuis alleen.  
Met iedereen op afstand,  
ook wie de dienst nu leidt: 
een lege kerk, een beeldscherm,  
wij vieren ver verspreid.  
 
Geen zingende gemeente,  
geen hartverrukkend koor,  
hoe dringt dan nu de vreugde  
van Pasen tot ons door?  
Geef elk, aan huis gebonden, 
 toch de genade om  
uw opstanding te vieren:  
elk huis een heiligdom.  
 
Niet van een kerk vol mensen  
straalt nu de blijdschap af,  
maar van het nieuws van vrouwen  
die zien het lege graf;  
van leerlingen die twijf’lend  
naar Galilea gaan,  
vol vreugde Hem herkennen:  
de Heer is opgestaan!  
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In alle zorg en moeite  
bedenken wij toch wel  
wie voor ons heeft geleden, 
wie daalde in de hel,  
wie daar de weg ons baande,  
geen dood die Hem nog bindt;  
nu kan ons niets meer scheiden  
van Hem die ons bemint.  
 
Wij danken U met Pasen,  
als kerk, hoe ook verspreid  
en toch uw ene lichaam,  
U dienend wijd en zijd.  
Door thuis of bij een ziekbed  
te zorgen voor elkaar  
wordt hier het nieuws van Pasen  
ook in ons leven waar  
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