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De werkelijkheid van God 

breekt in ons leven in 

als ruimte, perspectief, 

geeft alles nieuwe zin. 

 

Waar leven triomfeert, 

het dode overwint, 

daar bloeit de wereld op 

en heel de schepping zingt. 

 

Waar Pasen wordt gevierd 

is dood voorbijgegaan, 

daar wortelt weer de hoop 

in’t menselijk bestaan. 

 

Marijke de Bruijne (1936-2020) 



De kinderen van de Zondagskring zagen het jaarlijks zoeken naar Paaseieren in 

de kerktuin aan zich voorbij gaan. Eieren verstoppen en zoeken is een oude 

traditie rond het geheim van ontkiemend leven. Dit nieuwe leven is ten diepste 

een gave, je mag er naar zoeken, maar het wordt je geschonken. Janice Ruis-

Groen heeft deze Pasen namens de leiding de kinderen een mooie attentie 

gebracht met ook iets om thuis te doen in deze gekke weken dat er wel en 

geen school is. We zien ook de kinderen allemaal graag weer terug! 

 

  
 

Woord voor de dag Bijbellezing uit Johannes 20: 19-23. Op Paasmorgen is er in 

de tuin de ongedachte ontmoeting tussen Maria en de opgestane Heer. ’s 

avonds doorbreekt de Levende het angstig schuilen van de leerlingen achter 

gesloten deuren. Hij wenst hen vrede en rust hen toe voor een nieuw begin. 

Die avond vallen Pasen en Pinksteren op één dag, want zo staat het er: Hij blies 

op hen en zei: Ontvangt de Heilige Geest’. Het is niet afgelopen, integendeel, 

nu pas gaat het echt beginnen.  

 

Moment van stilte 

Ons hart gaat uit naar de mensen in de horeca die dit voorjaar hun inkomsten 

hebben zien verdampen. Voor ondernemers en werknemers en allen die weer 

van hen afhankelijk zijn qua werk, bijverdiensten en mogelijkheden. Dat ook zij 

nieuwe wegen vinden om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Om geduld 

en goede moed ... 

 
 

De internetvieringen van de ADS 

Deze vieringen zijn op www.doopsgezind.nl via internet op ieder moment te 

bekijken. Dit geldt ook voor de  Paasboodschap vanuit onze gemeenschap via 

onze eigen website: www.dggiethoorn@doopsgezind.nl  

 

Even contact: Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044; of via Facebook. 

 

P.S. Mocht u ook via email bereikbaar willen zijn, dan kunt u dit doorgeven aan 

de administratie: dggiethoorn@doopsgezind.nl 
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