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Pasen 
lk jaar vieren we Pasen, het belangrijkste feest van de kerk. Het feest van de opwekking van 
de Here Jezus uit de dood. Als teken, dat in alle verwerping, lijden en sterven God het anders 

maken kan. In de digitale diensten van deze dagen van de Stille week vanaf Witte Donderdag t/m 
de Paasdag staan we daarbij uitgebreid stil. 

Het is inmiddels het 2e achtereenvolgende jaar, dat we als gemeente tijdens deze belangrijkste 
week van de kerk niet samenkomen. Vorig jaar was de pandemie voor het gevoel ‘net’ bezig, en 
leek het een kwestie van tijd, dat we weer tot de orde van de dag overgaan konden. Ik denk, dat 
maar heel weinigen toen bij zichzelf bedachten, dat we het jaar erop opnieuw het feest in de kerk 
niet zelf vieren zouden. Maar het is achteraf bezien toch zo gelopen. 

Gelukkig hangt de inhoud niet van de wijze van het vieren af. Hoezeer het ook belangrijk is om 
gezamenlijk het geloof te belijden en te vieren, de inhoud blijft voor ons persoonlijke geloof en le-
ven staan. Hopelijk staan we in ons persoonlijke leven in deze dagen extra erbij stil, wat de leven-
de Heer in ons leven betekent. Dat kunnen we samen met hen, die we ontmoeten, delen, maar we 
kunnen het ook door lezen, liederen en luisteren vieren. En daarbij kan een digitale dienst helpen. 

Na vorig jaar dit jaar dus opnieuw geen Pasen tezamen in het kerkgebouw. Hoe zal dat volgend 
jaar worden? We kunnen gelukkig hoopvol naar de toekomst uitzien. Met de - weliswaar lang-
zaam, maar toch - toenemende vaccinaties gaan we het einde van de beperkingen omwille van de 
pandemie tegemoet. De bedoeling is om de komende maand mei weer met de samenkomsten aan 
te vangen. En dan zal het hopelijk niet meer onderbroken worden. Met Pasen in gedachten mogen 
we ook in dat verband het geloof en vertrouwen hebben, dat geen einde uiteindelijk definitief is! 
Een gezegend Pasen toegewenst!  
 

Jarig 
andaag, op deze 1e Paasdag, is br. van den 
Beld van de Lierderstraat jarig, en komende 

vrijdag 09 april is zr. Wilbrink van de Voshuizen 
jarig. We willen als gemeente u beiden samen met 
uw echtgenoten hiermee van harte feliciteren, en 
wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar 
toe. 
 

Collectedoel 
eel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen 
toekomstperspectief. Zij groeien in gebroken 

gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere 

omgeving op. De helft van hen maakt de middel-
bare school niet af, en 40% van de jongeren tus-
sen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is 
voor hun vaak een duister gat. 

Samen met christelijke partners helpt Kerkin-
Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uit-
zichtloosheid te doorbreken en licht in hun be-
staan te brengen. Ze krijgen huiswerkbegeleiding, 
en jongeren worden gestimuleerd om hun oplei-
ding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs 
en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via mu-
ziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit 
hun zelfvertrouwen, en ontdekken ze nieuwe mo-
gelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de 
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collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jonge-
ren huiswerkbegeleiding.  

U kunt dit werk via de collecte van onze 
diaconie steunen. Kijk voor meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika. Maak 
uw gift via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaco-
nie PG Lieren o.v.v. Onderwijs Zuid-Afrika over. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Bedankt voor uw steun! Namens de dia-
conie, 

Zwanette, Tineke, Rina, Hennita & Anja. 
 

Collecteafkondiging 
tel, dat uw kind of uw kleinkind in een slechte 
buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld, 

en vuilnis opgroeit. Wat komt er dan van uw kind 
of kleinkind terecht, als u hem zelf ook niet on-
dersteunen kan? Misschien krijgt hij slechte 
vrienden, en belandt hij in de criminaliteit. 

De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afri-
kaanse stad Pretoria woont, maakte zich om haar 
8-jarige zoon terecht zorgen. Ze heeft zelf onvol-
doende tijd om naar hem om te kijken. Wat was 
ze blij, toen kinderwerkster Sue met haar zoon 
contact legde. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaan-
se organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgau-
gelo hulp met huiswerk biedt. Ze leren normen en 
waarden via bijbelonderwijs. Ze krijgen door the-
ater, muziek en kunst zelfvertrouwen. En wat het 
allerbelangrijkste is: ze blijft de kinderen trouw, 
totdat ze volwassen zijn, en op een goede plek 
beland zijn. Via deze collecte kunt u meehelpen 
om kinderen zoals Kgaugelo zo’n kans te bieden! 
 

40-dagentijd 
ie God liefheeft, moet ook de ander lief-
hebben (1 Johannes 4:21) In de traditie van 

de kerk zijn de 6 - later 7 - daden, 
die Jezus noemt, gaandeweg de 7 
werken van barmhartigheid gaan 
heten. Een titel, die je als een sa-
menvatting lezen kunt, en die dui-
delijk maakt: bij alle werken is het 
barmhartigheid, waar het ten diep-
ste om draait. Wil je je hart voor de 
ander openstellen, wil je er daadwerkelijk zijn, als 
hij met zijn honger, dorst of ziekte een beroep op 
jou doet? Wees barmhartig. Sommigen zien dit 
vervolgens weer als een samenvatting van de 
boodschap van de bijbel. Voed de hongerigen, en 
geef de dorstigen te drinken, geef de vreemdelin-

gen onderdak, en kleed wie naakt is, bezoek wie 
ziek is en gevangen zit, en begraaf de doden: 7x 
barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: ik ben er 
voor jou. 
 

Gedicht: Ik geloof 
 

Ik geloof, dat ik op deze aarde ben om iets 
moois, iets goeds van mijn leven te maken. Ik 
geloof, dat ik de verplichting heb om iets moois 
van deze aarde te maken, speciaal ook voor 
anderen. Ik geloof, dat ik met volle teugen van 
alles genieten mag, wat deze aarde te bieden 
heeft, maar nooit ten koste van een ander. Ik 
geloof, dat ik naar de geest van Christus leven 
moet, en mijn medemens de hand reiken moet 
door met hem mee te leven, en hem begrip en 
liefde te tonen. Ik geloof, dat ik door zo te 
leven mijn leven zin geef, en dan is het leven 
waard om geleefd te worden. Amen. 

 

ZWO-commissie. 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen woensdag 31 maart is onze scriba 
Martien Hertgers van de Wilmalaan voor 

een dag in het Gelre ziekenhuis geweest. Er is 
voor hem en zijn vrouw de grote teleurstelling, 
dat zijn nierdialyse binnenkort niet meer thuis 
plaatsvinden kan, maar een aantal dagen per week 
in het ziekenhuis geschieden moet. We wensen 
hen Gods steun en kracht om met deze nieuwe te-
leurstelling verder te gaan. 
 

Kerkdiensten 
eze zondag is het Pasen. We mogen geden-
ken en vieren, dat de levende God Zijn Zoon 

uit de dood opgewekt heeft. Na alles, wat eraan 
vooraf gegaan is. In 4 digitale diensten, die één 
geheel vormen, hebben we daarbij stil gestaan. 
Vanaf deze zondag staan ze alle online. Ze zijn 
allemaal via de link www.dominee.eu te vinden. 
He gaat om de kerkdiensten van nr. 16 t/m 19. 
Het beste is het om het geheel in die volgorde te 
bekijken en mee te vieren. 

In de Paasdienst zingt Rianne Janssen enkele 
Paasliederen, terwijl Hennita Benjamins haar op 
het orgel begeleidt; haar schoonzoon Jasper heeft 
deze liederen in onze kerk met beeld en geluid 
opgenomen. Ik wens iedereen een gezegend Pa-
sen toe! 
 

  DDss..  AA..PP..  ddee  GGrraaaaff..  
   

De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl op te geven. 
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