
 

 

Van de dominee 
Het onmogelijke is mogelijk. Dat is de kern van Pasen. Niemand houdt het voor 

mogelijk: uit de dood opstaan. Direct na de kruisiging en dood van Jezus wist men 

wel raad met het graf dat na drie dagen leeg aangetroffen werd. De vrienden van 

Jezus zouden zijn lichaam gestolen hebben. Ze hadden de soldaten die het graf 

bewaakten bedwelmd of afgeleid en het lichaam naar elders gebracht. Dat kon 

niet anders.  

Dat het leven sterker is dan de dood, dat de dood niet het laatste woord heeft, dat 

het kwaad is overwonnen, dat is te mooi om waar te zijn, denken de meeste 

mensen. Je zou het wel willen, maar het kan niet.  

Toch is er dat verhaal van de opstanding, dat terneergeslagen mensen weer op de 

been krijgt, moedeloze mensen weer enthousiast maakt en alle kritiek, 

wantrouwen en ongeloof van alle eeuwen heeft doorstaan.  

Daarom mogen wij op Pasen zeggen: “Alles komt goed!”. Christenen geloven, dat 

de dood niet heeft gewonnen. Dat maakt hen opgewekte mensen. Die hoop op 

een goed leven mogen wij doorgeven. Als wij ermee aan de slag gaan en 

hongerigen te eten geven, dorstigen drinken geven, zieken bezoeken, 

vreemdelingen gastvrij opvangen en troost bieden aan verdrietige mensen, dan 

vangt het nieuwe leven aan! De Heer is waarlijk opgestaan!  

Ds. A. van Waard-Pieterse  
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Lied voor de 40-dagentijd 2022  

Melodie: Psalm 119  

Een lied, dat wij op zondag 27 maart gezongen hebben tijdens de dienst en 

passend voor de tijd waarin wij nu leven.   

1.Hoe kan er in de wereld vrede zijn,  

wanneer gerechtigheid en recht niet tellen.  

Wanneer soldaten sneuvelen in pijn  

en burgers schuilen in verborgen kelders.  

Als de agressor aast op meer terrein 

en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.  

 

2. Wie zo zijn hele leven achterlaat  

en vluchten moet naar nergensland en verder- 

zij gaan berooid in tranen over straat.  

Geef onderweg aan hen een goede herder,  

een mens die helpt een deur die open staat,  

een hart vol liefde, in de nood een redder.  

 

3.Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,  

het leven is bij u in goede handen.  

U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,  

een warm onthaal van vrijheid, open armen.  

U helpt ons in de strijd van het bestaan  

en geeft als wapen:  liefde voor de ander.  

 

Tekst: Ria Borkent 

 

Maaltijd met catechisanten 

In de veertigdagentijd hebben wij op 24 maart met de catechisanten een maaltijd 

gehouden. Brenna en Tessa hebben tomatensoep gekookt. Joran zorgde voor een 

pastaschotel en spaghetti en Timco zetten ons een eigen variatie op tiramisu voor. 

Met behulp van ouders hebben we heerlijk gegeten. Het was de bedoeling, dat de 

jeugd voor hun ouders kookte. Maar helaas waren verschillende ouders en Roelina 

afwezig vanwege Corona. Een goed moment samen in de tijd voor Pasen. Tessa, 

Brenna, Joran en Timco: chapeau!  

 

 



Palmpasen 

Op 10 april verzamelen de kinderen zich met hun palmpaasstokken bij het 

Protestants Centrum. Van daaruit lopen zij in een vrolijke optocht naar de kerk. 

Daar horen zij het palmpaasverhaal en zingen we samen een lied. Weer terug in 

het Protestants Centrum kunnen zij eieren beschilderen en een Paas-knutsel 

maken. Alle kinderen zijn welkom!  

In de kerk vieren wij Palmpasen door het ‘Hosanna’ te laten klinken en het 

koningschap van Jezus te benadrukken. Na de dienst drinken wij met elkaar koffie 

in het Protestants Centrum.  

 

Stille week  

Witte donderdag 14 april: ’s Avonds om 19.30 uur vieren wij het Heilig Avondmaal 

in de kerk. Op deze avond kwam Jezus met zijn discipelen samen om het begin van 

het Paasfeest te vieren. In navolging van Jezus treffen ook wij elkaar in een ruime 

kring rond  de avondmaalstafel. Brood en wijn is er voor een ieder in een eigen 

bakje en glaasje. Wij gedenken hoe dienen en delen zijn motto wat tot het einde 

toe. Ds. A. van Waard gaat voor.  

Goede vrijdag 15 april: om 19.30 uur begint de viering in stilte in de kerk. De dienst 

vandaag is een ingetogen dienst. Alle accent ligt op het gelezen en gezongen 

lijdensevangelie. Met onze gedachten verblijven wij bij de weg die Jezus ging tot 

op het kruis. Na de lezingen wordt de paaskaars gedoofd en is er voor 

kerkgangers gelegenheid een steen te leggen bij het kruis. Pijn en verdriet kun je 

zo van je af leggen en bij Jezus neerleggen. Hij draagt het voor ons. In deze dienst 

gaat W. Voogd voor.  

Stille zaterdag 16 april: Paaswake. De dienst begint om 21.00 uur. De gemeente 

komt in stilte in het donker bijeen. Dan worden wij begroet door het Licht van 

Christus. De nieuwe paaskaars wordt brandend binnengebracht. Een ieder mag 

delen in dit licht. De verhalen van God als bevrijder worden gelezen en de 

gemeente wordt herinnerd aan de eigen doop als teken van deelname aan de 

opstanding van Christus. De heer J. Smit gaat in deze dienst voor.  

Paasmorgen 17 april. Wij vieren dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Met 

samenzang, paasevangelie en passende gebeden, mogen jong en oud vieren dat 

Jezus leeft. Een boodschap van hoop in deze roerige tijden. Op Pasen gaat ds. A. 

van Waard voor.  

 

 



Bijbelgespreksgroep 

Op donderdag 21 april lezen wij Ester 6, 7 en 8. Daarmee sluiten wij dit seizoen af. 

We hopen, dat iedereen er weer bij kan zijn. U bent welkom van 14.00-15.30 uur. 

De gespreksleiding is in handen van ds. A. van Waard. 

  

Hulp gevraagd.    

Het valt u waarschijnlijk niet op. Wekelijks is er een kerkdienst, er is altijd een 

predikant, een organist en iemand die de beamer bedient en de life-stream 

verzorgt. De nieuwe Paaskaars ligt al weer klaar en de kerk en het centrum zijn 

open wanneer nodig. Ook in het Centrum zijn de meeste activiteiten na de corona 

gewoon weer opgestart en de eerste activiteiten van commissies zijn gelukkig ook 

weer en feit. Gaat lekker zo toch? Ja, op het oog is dat misschien ook zo, maar 

schijn bedriegt. De kleine kerkenraad weet elkaar goed te vinden en zo lukt het 

ons zowel voor als achter te schermen het werk in onze Gemeente voort te 

zetten. Mede ook omdat we gelukkig toch nog steeds een beroep op vrijwilligers 

kunnen doen. 

Maar helaas kampen we nog steeds met een behoorlijke onderbezetting en heeft 

ook Minie Miggels aangegeven dat ze zich heel graag nog wil blijven inzetten voor 

de kerk en het centrum maar dat het wel steeds zwaarder wordt. Ze wil graag in 

contact komt met iemand die haar wil gaan helpen en een deel van haar taken wil 

overnemen of samen te doen, waardoor er voor beide een werkbare situatie 

ontstaat met een voor beide acceptabele “belasting” in tijd en aandacht.  

Het onderhoud van de tuin is gelukkig nog steeds in goede handen en voor de 

jaarlijkse schoonmaak van de kerk zullen we, evenals in voorgaande jaren, in mei 

een beroep doen op een aantal gemeenteleden.    

De kerkenraad is nog steeds op zoek naar een scriba en ook het tweede 

ambtstermijn van onze ouderling Jan Smit loopt binnenkort op zijn eind waardoor 

we feitelijk zonder ouderling komen te zitten wat voor een kerkenraad 

onacceptabel is en ook reglementair formeel niet is toegestaan. We verwelkomen 

dan ook graag twee ouderlingen.  

Op wie mogen we een beroep doen?  

Voor vragen of een nadere toelichting zijn de huidige kerkenraadsleden zeker 

bereikbaar.   

Tiemen Schra                                                                                                                  

 



Giften 
 
In maart is door onze predikant een gift van € 10 ontvangen voor de kerk.   
Heel hartelijk dank hiervoor. 
 
 

Preekrooster 

 
 
Collecte en bloemen 

 
  
PVD nieuws  
 
In april zijn er geen gemeenteleden van 80 jaar en ouder die hun verjaardag vieren. Wel 
heeft mevr. Raggers-Aalderson in maart haar verjaardag mogen vieren. Ze woont in 
Zonnewiede.   
 
 
 

3 april  Dhr. R. Pasterkamp uit Urk   
10 april      Ds. A. van Waard-Pieterse, Palmzondag, (koffiedrinken) 
14 april      Ds. A. van Waard-Pieterse, Witte Donderdag, (H.A)  
15 april       Dhr. W. Voogd uit Rouveen, Goede Vrijdag 
16 april  Dhr. J. Smit uit Belt-Schutsloot, Stille Zaterdag 
17 april  Ds. A. van Waard- Pieterse, Pasen 
24 april Ds. P.E.G. Wiekeraad uit Uelsen 

6 maart   Diaconie € 29,50 en Kerk € 25,90 
 Uitgang: Diaconie € 29,50; tbv Rwanda 
 Bloemen: mevr. Gerda Piek (Dwarsgracht)   

13 maart  Gezamenlijke dienst: € 148,65 
t.b.v. Het Riemkehuis in Steenwijk (Hospice) 
Bloemen: fam. Kruider, (Beulakerweg)  

20 maart Diaconie €27,35 en Kerk € 26,85 
Uitgang: Diaconie € 28,25 t.b.v. straatkinderen in Indonesië 
Bloemen: dhr. R J. Breman    

27 maart  Diaconie: € 30,00 en Kerk: € 35,25 
Uitgang: Kerk € 31,25 
Bloemen: mevr. Esther Bos (Dwarsgracht)  


