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Stille Week en Pasen 2021 
 

Witte Donderdag - 1 april - 19.30 uur 
 
We lezen op deze dag het verhaal van de voetwassing uit Johannes 
13:1-15. Jezus gaat op zijn knieën voor zijn vrienden. Een schilderij 
van Sieger Köder helpt ons op weg om daaraan betekenis te geven. 
We willen op deze dag met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren. 
Vanuit de kerk, verbonden met iedereen thuis. Zet u zelf brood en 
wijn - in welke vorm dan ook - klaar voor de Maaltijd?  
Het zal zeker anders zijn dan anders, maar hopelijk doet het ons 
goed om op deze manier samen te vieren, in verbondenheid met 
elkaar, juist op deze dag.  
 
Na de dienst begint op NPO1 de uitzending van the Passion. Eerdere jaren keken we die met elkaar. 
Dat gaat dit jaar niet. We willen wel de gelegenheid geven om na te praten over deze uitzending.  
Wie wil meedoen, klikt na de uitzending op deze link:  
https://zoom.us/j/94459399748?pwd=YnoyN0gzVDRFY2ZPbUMwTW9FR1lVUT09 
 
 

Goede Vrijdag - 2 april - 19.30 uur 
 
Op Goede Vrijdag is de kerk tussen 15.00 en 17.00 uur open. 
Er wordt muziek gemaakt, er is tijd om stil te zijn, ruimte om een 
gebedsintentie achter te laten en om een bloem neer te leggen bij het 
kruis. Neemt u zelf een bloem mee?  
 
In de dienst op Goede Vrijdag gaan we met elkaar langs beelden van een 
kruisweg en lezen we uit Johannes 19. Het is een ingetogen dienst, zoals 
bij het karakter van deze dag past.  
 
Helaas kunnen Evi en Fiene Boere - door corona - niet aanwezig zijn.  
 
 

 

Stille Zaterdag - 3 april - 19.00 uur 
 
We noemen 
deze dienst de 
Paaswake voor 
kinderen, maar 
we denken dat 
iedereen met de 
dienst de stilte 
van deze dag 
beleven kan.  
De stilte van 
wachten, van 
hopen, bidden en waken.  
In de kerk steken we tijdens de dienst zeven kaarsen aan. Zet u die thuis ook klaar?  

 
 

about:blank


Paaschallenge 
Tot en met tweede paasdag kan iedereen meedoen 
aan de Paaschallenge. Vanaf de Ontmoetingskerk 
start een route door het dorp, met filmpjes, 
opdrachten en puzzels. Zo beleef je als een bijbels 
personage de tocht van Jezus mee.  
Een bijzondere ervaring! 
Nodig: een opgeladen smartphone en een 
internetabonnement. Let op: ook bij het lopen van 
deze route gelden de coronamaatregelen. 
 

 

Spaardoosjes van de 40-dagentijd 
 
De vastenkaart in de 40-dagentijd heeft ons geholpen de spaardoosjes 
te vullen. Hopelijk hebben veel mensen meegespaard. Ze kunnen 
ingeleverd worden op Goede Vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur en op 
zaterdag 10 april tussen 10.00 en 12.00 uur in de kerk. Bent u niet in de 
gelegenheid naar de kerk te komen, neem dan contact op met Janneke 
Boom: 06-28496731. 
 
De opbrengst is bestemd om kansarme kinderen in Pretoria toekomst te 
geven. Veel zwarte jongeren in deze Zuid-Afrikaanse stad groeien op in 
gebroken gezinnen, in slechte buurten, omgeven door prostitutie, drugs, 
diefstal, geweld en vuilnis. School wordt vaak niet afgemaakt met werkeloosheid als gevolg. 
Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kansarme kinderen met onderwijs en biedt 
hun een omgeving vol liefde en aandacht, zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden. 
Meer informatie vindt u op kerkinactie.nl 
 

 
Paasmorgen - 4 april - 9.30 uur 

 
 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Dat vieren we op deze paasmorgen. Op afstand, maar vol hoop dat ook dat 
feestelijk zal zijn. Een dienst met onthulling van de paaswoorden, feestelijke 
muziek, het opstandingsverhaal uit Johannes 20: 1-18, het licht van Pasen dat 
de wereld ingaat… ingrediënten genoeg. 
Op deze dag is er geen ‘gewone’ ‘Aan de deur bij …’,  
maar… er gaan wel voordeuren open!  
 
 
 

 
 
Na de dienst is er gelegenheid digitaal koffie te drinken via Zoom op Zondag.  
Wie wil meedoen, kan deze link gebruiken: 
https://zoom.us/j/92976559759?pwd=Ky9jRE9wR1kyUHdTbkxzbTNPQVY1UT09 
 
Wel even zelf voor koffie met iets feestelijks zorgen! 
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