
Pasen
Programmaboekje

Samen op weg naar 

6 weken | 40 dagen | 7 kruiswoorden | 7 kerkdiensten | 14 activiteiten



Programmaoverzicht
De komende 40 dagen zijn we als gemeente onderweg naar Pasen aan 
de hand van Jezus’ 7 kruiswoorden. De wekelijkse activiteiten haken in op 
de thema’s, de kerkdienst en de kruiswoorden. Zo lopen we samen op 40 
dagenlang. Ieder is van harte uitgenodigd bij de activiteiten!

Hieronder volgt het programmaoverzicht:

WK DATUM TIJD THEMA ACTIVITEIT KRUISWOORD

1
28 feb

3 maart

09:30

20:00
Vergeving

Kerkdienst Ds. Reinier 
Kramer

Online avond Arie de 
Rover over ‘Vergeving?!’

‘Vader, vergeef 
hun, want ze weten 
niet wat ze doen.’

2
7 maart

13 maart

09:30

10:00
Outsiders

Kerkdienst Ds. Reinier 
Kramer

‘Een bakkie troost’ 
uitdelen aan het dorp

‘Ik verzeker je: nog 
vandaag zul je met 
mij in het paradijs 

zijn.’

3
14 maart

14 maart

09:30

17:00
Familie

Kerkdienst Ds. Reinier 
Kramer

Bijbels koken met je 
familie

‘Vrouw, zie uw 
zoon, zoon, zie uw 

moeder.’

4
21 maart

24 maart

09:30

20:00
Lijden

Kerkdienst Ds. Reinier 
Kramer

Online avond Victor 
Rosier over ‘Waar is 
God in het lijden?’

‘Mijn God, mijn 
God, waarom hebt 

u mij verlaten?’

5

28 maart

28 maart

29 maart

t/m

1 & 3 april

09:30

11:00

19:15

19:30

Verlangen

Stille week

Kerkdienst Ds. Reinier 
Kramer

Online wijkmoment 
over: ‘Waar verlang jij 
naar?’
Elke dag een ‘Steen in 
beeld’ online fi lmpje

Elke dag een ‘Stille 
week bijeenkomst

‘Ik heb dorst’

6 2 april 19:30 Verzoening
Goede Vrijdagdienst + 
heilig Avondmaal Ds. 
Reinier Kramer

‘Het is volbracht’

7 4 april 09:30 Opstanding Paasdienst Ds. Reinier 
Kramer

‘Vader, in uw 
handen leg ik mijn 

geest’
LEESTIP: ‘Leven na de genadeklap’ – Arie de Rover
LUISTERTIP: Opwekking 629 ‘Als er vergeving is’



WEEK 1 (28 feb – 6 mrt)
‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet 
wat ze doen’ – Lukas 23:34

THEMA:
Vergeving

zondag 

28
februari

woensdag 

3
maart

LEESTIP: ‘Leven na de genadeklap’ – Arie de Rover
LUISTERTIP: Opwekking 629 ‘Als er vergeving is’

Onlinedienst Ds. Reinier Kramer over ‘VERGEVING’

Onlineavond: ‘Vergeving?!’ door Arie de Rover

Spreker Arie de Rover zal ons 
meenemen in zijn verhaal over genade 
en vergeving. Wat is vergeving? En 
waarom vinden we dit nou zo moeilijk?

Tijd:  20:00 uur
Locatie:  online 
Doelgroep: jong & oud
Contact:  Marien Albracht 
  (06 - 40 96 82 13) 

ACTIVITEITEN DEZE WEEK

Om over na te denken...

We zijn van start! De eerste week van de 40dagentijd.
Mensen vergeven, wie kan dat? Maar onze vijanden vergeven, 

dat is bijna onmogelijk, toch? Sluit aan als je benieuwd 
bent wat Arie de Rover hierover kan vertellen.



Uitleg: Unieke stenen
Alle kinderen, jongeren en ouderen hebben een steen ontvangen. 
De rest van de gemeente kan een steen versieren in de hal van de kerk. 
De bedoeling is dat iedereen het zijn/haar levendige steen maakt en hem 
in de 40dagentijd naar het kerkgebouw brengt bij het kruis. Iedere steen 
is uniek, geen een is hetzelfde - net zoals de mensen in onze gemeente.

In de stille week staan we stil 
bij de lijdensweg van Jezus op 
weg naar Golgotha. Deze week 
worden enkele stenen uitgelicht 
in dagelijkse fi lmpjes ‘Steen in 
beeld’ in combinatie met muziek. 
De fi lmpjes zijn elke dag te 
zien op Instagram en YouTube 
voorafgaand aan de stille 
weekbijeenkomst.

1

2

4

5

6

3

Versier de steen precies zoals het bij jou past. Gebruik hiervoor verf, stiften, 
versiersels etc.

Gebruik woorden, teksten, kleuren, fi guren om het echt jouw steen te maken.

Bewaar de steen in de 40dagentijd, totdat je besluit hem naar de kerk te 
brengen (elke dag is de kerk open tussen 10:00-17:00 uur).

Alle stenen worden uiterlijk 22 maart naar de kerk gebracht en vormen een 
verzameling bij het kruis voorin de kerk (aangegeven in de kerk).

Er is geen goed of fout. Doe het op jouw manier! Dat laat juist zien dat onze 
gemeente een levendige verzameling verschillende stenen is.

VRAGEN?
Rosalie Pullen 
(4-12-jarigen)
06 - 34 03 89 96

Henk Plaggenmarsch 
(12-17jarigen)
 06 - 42 42 07 70

Bedenk wat jij bij Jezus wilt brengen en waarbij je stil wilt staan deze 40 
dagentijd? De steen kan de ballast verbeelden die je misschien al langer 
meetilt en die je bij het kruis wilt brengen? De steen kan ook jouw blijdschap 
verbeelden door de redding in Christus



WEEK 2 (07 mrt – 13 mrt)
‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met 
mij in het paradijs zijn’ – Lukas 23:43

THEMA:
Outsiders

zondag 

7
maart

zaterdag 

13
maart

LIED VAN DE WEEK
Op Toonhoogte 225 - ‘Door de wereld gaat een woord’

Onlinedienst Ds. Reinier Kramer over ‘OUTSIDERS’

‘Een bakkie troost’ uitdelen aan het dorp

Laten we iets doen voor onze buren en dorpsgenoten! 
Deel koffi  e uit aan dorpsgenoten onder het mom van: 
‘een beetje liefde uitdelen!’ Coronaproef een praatje 
maken helpt ook goed tegen eenzame gevoelens!

Tijd:  vanaf 10:00 uur
Locatie:  kerkplein Bergentheim
Doelgroep het dorp
Contact: Eric Hofsink (06 - 22 46 14 81).

ACTIVITEITEN DEZE WEEK

Om over na te denken...

Wie hoort er bij Jezus en wie niet? 
Hoor jij er wel bij? We gaan het hebben 

over de in- en outsider deze week!



WEEK 3 (14 mrt – 20 mrt)
‘Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder’ 
– Johannes 19: 26-27

THEMA:
Familie

zondag 

14
maart

zondag 

14
maart

LIED VAN DE WEEK
Opwekking 736  - ‘Wij zegenen jou in Jezus’ naam’

Onlinedienst Ds. Reinier Kramer over ‘FAMILIE’

Bijbels koken met familie  

Kies 1 van de 6 Bijbelse recepten uit en kook 
deze als zoon met je vader of als dochter met 
je moeder. Nodig misschien ook 1 gast uit  om je 
maaltijd te delen?

Tijd:  17:00 uur
Locatie:  in je eigen keuken 
Doelgroep: vader & zoon of moeder & dochter
Contact: Marien Albracht (06 - 40 96 82 13) 

ACTIVITEITEN DEZE WEEK

Om over na te denken...

Jezus zegt dat Hem volgen belangrijker 
is dan je ouders of je kind. WAT!? 



Uitleg: Bijbels koken met je familie
Vorm een team met je vader of moeder. Als zoon(en) kook je met 
vader en als dochter(s) kook je met je moeder. 

Kies 1 van de 6 Bijbelse recepten uit het Bijbels receptenboek 

Volg de bereidingswijze. 

Nodig je familie aan tafel plus nog 1 gast?

Nuttig de maaltijd en bespreek het Bijbelgedeelte en aangegeven 
onderwerp bij het gekozen recept. 

1

2

3

4

5

BIJBELSE RECEPTENBOEK

1. JAKOBS LINZENSOEP 
‘Daarop gaf Jakob hem brood en linzensoep’ (Genesis 25:34)

INGREDIËNTEN 
• 250 gr gespleten rode linzen
• 6 kop kippen of groentebouillon 

(het liefst zonder E-nummers ;))
• bosje gesneden selderij
• 1 middelgrote ui, in blokjes
• 1/2 tl gemalen komijn
• zout en versgemalen zwarte 

peper
• 1 middelgrote ui, fi jngesneden 
• 1 gesneden wortel
• 1 el witte wijnazijn
• olijfolie



BEREIDINGSWIJZE

Stap 1: Nodig iemand uit (van je wijk of gemeente?) waarvan je weet dat 
diegene waarschijnlijk niet de moeder-dochter of vader-zoon activiteit heeft 
gedaan.
Stap 2: Doe de linzen en de groenten in een pan met de bouillon en breng 
de bouillon aan de kook.
Stap 3: Laat de soep 30 min sudderen.
Stap 4: Voeg komijn, azijn en zout en peper naar smaak toe.
Stap 5: Fruit de gesneden ui tot die stroperig is en voeg 
de ui toe aan de soep.
Stap 6: Dek de tafel extra mooi voor jullie heerlijke soep.
Stap 7: Dien de soep op met stukjes crouton.

Lees voorafgaand aan de maaltijd Genesis 25:19-34 
en Genesis 27:1-9 Jakob steelt het eerstgeboorterecht (erfrecht) en de 
zegen van zijn oudste broer Esau.

Spreek met elkaar tijdens de maaltijd over de wens om ‘gezien te worden’:
• • Esau is geen denker/prater. De liefde van Esau gaat door de maag. 
 Kook je liever of houd je meer van een goed gesprek?
•  •  Bij Jakobs geboorte klonk de belofte van Gods zegen (25:23b), maar toch  
 was Jakob er niet gerust op… Hij werd namelijk niet gezien door zijn   
 vader Isaak. Lees Genesis 27:1-4. Wanneer zijn vader Isaak dreigt te sterven 
 roept hij alleen zijn oudste zoon Esau en niet zijn jongste zoon Jakob bij zich. 
•  •  Hoe belangrijk is het voor jou om gezien te worden?
•  •  Werd/word jij gezien door je ouders?
•  •  Jakob (betekenis: bedrieger) gaat stelen en zich anders voordoen om de  
 zegen van zijn vader te ontvangen. 
•  •  Hoe ver ga jij om de zegen (goedkeuring) van je ouders te ontvangen?
•  •  Waarin wil je precies goedkeuring van je ouders in ontvangen?
•  •  Hoe is jouw verhouding met je broer(s)/zus(sen)?
•  •  Vader Isaak kiest partij voor oudste zoon Esau. Moeder Rebekka kiest  
 partij voor jongste zoon Jakob. Hoe zijn de verhoudingen in jullie gezin?



2. ESAU’S LINZENSOEP 
‘Daarop gaf Jakob hem brood en linzensoep’ (Genesis 25:34)

INGREDIËNTEN 
• 70 gram rode linzen
• 1 ui (gesnipperd)
• tl tijm (gedroogd of vers) 
• mespunt marmite (of een 

bouillonblokje)
• blikje tomatenstukjes (of 

tomatenpuree)
• 750 ml water
• 1 el olijfolie (mild)

BEREIDINGSWIJZE

Stap 1: Nodig iemand uit (van je wijk of gemeente?) waarvan je weet dat 
diegene waarschijnlijk niet de moeder-dochter of vader-zoon activiteit heeft 
gedaan.
Stap 2: Verwarm de olijfolie. Bak de gesnipperde ui erin totdat deze glazig 
is. Voeg de tijm, marmite, tomatenblokjes, rode linzen en het water toe. 
Ong. 30 minuten zachtjes koken. 
Stap 3: Proeven. Evt. een beetje peper en zout toevoegen.
Warm opdienen. 

Uiteraard mag een haar in de soep van Esau niet ontbreken…

Lees voorafgaand aan de maaltijd Genesis 25:19-34 en Genesis 27:1-9 
Jakob steelt het eerstgeboorterecht (erfrecht) en de zegen van zijn 
oudste broer Esau.



Spreek met elkaar tijdens de maaltijd over de wens om ‘gezien te worden’:
• • Esau is geen denker/prater. De liefde van Esau gaat door de maag. 
 Kook je liever of houd je meer van een goed gesprek?
•  •  Bij Jakobs geboorte klonk de belofte van Gods zegen (25:23b), maar toch  
 was Jakob er niet gerust op… Hij werd namelijk niet gezien door zijn   
 vader Isaak. Lees Genesis 27:1-4. Wanneer zijn vader Isaak dreigt te sterven 
 roept hij alleen zijn oudste zoon Esau en niet zijn jongste zoon Jakob bij zich. 
•  •  Hoe belangrijk is het voor jou om gezien te worden?
•  •  Werd/word jij gezien door je ouders?
•  •  Jakob (betekenis: bedrieger) gaat stelen en zich anders voordoen om de  
 zegen van zijn vader te ontvangen. 
•  •  Hoe ver ga jij om de zegen (goedkeuring) van je ouders te ontvangen?
•  •  Waarin wil je precies goedkeuring van je ouders in ontvangen?
•  •  Hoe is jouw verhouding met je broer(s)/zus(sen)?
•  •  Vader Isaak kiest partij voor oudste zoon Esau. Moeder Rebekka kiest  
 partij voor jongste zoon Jakob. Hoe zijn de verhoudingen in jullie gezin?

3. WILDBRAAD UIT DE KUDDE VAN REBEKKA 
‘Maak een lekker maal van wildbraad voor me klaar en breng me 
dat te eten.Ga naar de kudde en zoek twee malse bokjes voor me uit’ 
(Genesis 27:6-10)

INGREDIËNTEN 
• 1,5 kilo dobbelstenen 

lamsvlees (of geit, hert, rund)
• 3 eetlepels olijfolie
• 3 teentjes knofl ook
• 500 ml. rode wijn
• 300 ml. water 
• 2 theelepels mosterdpoeder
• 2 theelepels koriander
• 2 theelepels komijnpoeder
• 250 gram gedroogde 

gehalveerde vijgen (of 
abrikozen)

• zout naar smaak



BEREIDINGSWIJZE

Stap 1: Nodig iemand uit (van je wijk of gemeente?) 
waarvan je weet dat diegene waarschijnlijk niet de 
moeder-dochter of vader-zoon activiteit heeft gedaan.
Stap 2: Bak het vlees in een braadpan aan alle kanten 
bruin in olijfolie.
Stap 3: Knijp de knofl ook fi jn boven het vlees en laat het 3 
minuten meebraden. 
Stap 4: Voeg wijn, water, kruiden en vijgen toe. 
Breng aan de kook en laat 90 minuten zachtjes stoven. Grote stukken vlees 
moeten 2 uur stoven. Voeg evt zout naar smaak toe.

Lees voorafgaand aan de maaltijd Genesis 25:19-34 en Genesis 27:1-9 
Jakob steelt het eerstgeboorterecht (erfrecht) en de zegen van zijn 
oudste broer Esau.

Spreek met elkaar tijdens de maaltijd over de wens om ‘gezien te worden’:
• • Esau is geen denker/prater. De liefde van Esau gaat door de maag. 
 Kook je liever of houd je meer van een goed gesprek?
•  •  Bij Jakobs geboorte klonk de belofte van Gods zegen (25:23b), maar toch  
 was Jakob er niet gerust op… Hij werd namelijk niet gezien door zijn   
 vader Isaak. Lees Genesis 27:1-4. Wanneer zijn vader Isaak dreigt te sterven 
 roept hij alleen zijn oudste zoon Esau en niet zijn jongste zoon Jakob bij zich. 
•  •  Hoe belangrijk is het voor jou om gezien te worden?
•  •  Werd/word jij gezien door je ouders?
•  •  Jakob (betekenis: bedrieger) gaat stelen en zich anders voordoen om de  
 zegen van zijn vader te ontvangen. 
•  •  Hoe ver ga jij om de zegen (goedkeuring) van je ouders te ontvangen?
•  •  Waarin wil je precies goedkeuring van je ouders in ontvangen?
•  •  Hoe is jouw verhouding met je broer(s)/zus(sen)?
•  •  Vader Isaak kiest partij voor oudste zoon Esau. Moeder Rebekka kiest  
 partij voor jongste zoon Jakob. Hoe zijn de verhoudingen in jullie gezin?



4. PESACHLAM 
‘Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. “Elke familie moet 
een lam of een bokjekiezen,” zei hij, “en dat moet worden geslacht als 
pesachoffer.”’ (Exodus 12:21)

INGREDIËNTEN 
• Lamsbout met bot (gewicht ca. 1300 

gram) 
• 8 aardappelen
• 26 tenen knofl ook
• 1 takje rozemarijn
• 1 takje tijm
• boter - peper - zout - honing
• Verder heb je nodig:
      Braadpan - braadslee (oven) - oven

BEREIDINGSWIJZE

Stap 1: Nodig iemand uit (van je 
wijk of gemeente?) waarvan je weet dat diegene 
waarschijnlijk niet de moeder-dochter of vader-zoon 
activiteit heeft gedaan.
Stap 2: de voorbereiding: tenen knofl ook pellen, 
aardappelen schillen, wassen en in vieren snijden. 
Tijm en rozemarijn klaarleggen. Pot honing 
klaarzetten.
Stap 3: Lamsbout dichtschroeien op heet vuur in 
braadpan (roomboter - eventueel half-half met olie).
Stap 4: lamsbout op ingevette braadslee leggen - tenen knofl ook en 
aardappelen eromheen/ernaast/erop takje rozemarijn en takje tijm - 3 uur in 
oven op 120 - 130 C - elk half uur overgieten met braadvocht - na 1 1/2 uur 
insmeren met honing
Serveertip: Serveren met gestoofde stronkjes witlof (witlofstronkjes stoven 
in roomboter - als roomboter gesmolten klein beetje suiker toevoegen 
voor de witlofstronkjes in de pan gaan - 40 min zachtjes laten stoven 
- mogen geen weerstand meer bieden als je ze met een vork aanprikt) - 
aardappelkroketjes of aardappelpuree of wat je evt lekker vindt.



Lees voorafgaand aan de maaltijd Exodus 12:1-28.
‘Het volk eet, vlak voor de bevrijding uit Egypte en vlak voor de 10e 
plaag, het Pascha.’ 

Spreek tijdens de maaltijd over ‘bevrijding’
• • waar heb jij last van en wil jij graag van bevrijd worden?
• • wat moet er uit jouw huis/leven verwijderd worden?
• • waar hoop je dat de Heer aan voorbijgaat in jouw leven? (Exodus 12:27)
• • welke rol speelt het ‘lam van God’ in jouw leven?

5. MATZES 
‘Eet dan 7 dagen lang ongedesemd 
brood’ (Exodus 12:15)

INGREDIËNTEN 
• 500 gram meel (tarwemeel/

gerstemeel)
• 200 ml water

BEREIDINGSWIJZE

Stap 1: Nodig iemand uit (van je wijk of gemeente?) waarvan je weet dat 
diegene waarschijnlijk niet de moeder-dochter of vader-zoon activiteit heeft 
gedaan.
Stap 2: Kneed het geheel tot een deeg, maak daarvan platte schijven 
(rond of vierkant). Prik er enkele gaatjes in ter voorkoming van het opbollen.
Stap 3: Bak op een bakplaat in een voorverwarmde oven op 250° 
gedurende 10 minuten.

Lees voorafgaand aan de maaltijd Exodus 12:1-28.
‘Het volk eet, vlak voor de bevrijding uit Egypte en vlak voor de 10 e 
plaag, het Pascha. Onderdeel daarvan is het ongedesemde brood, de 
matzes (Exodus 12:14-20). ‘

Spreek tijdens de maaltijd over ‘bevrijding’
• • waar heb jij last van en wil jij graag van bevrijd worden?
• • wat moet er uit jouw huis/leven verwijderd worden?
• • waar hoop je dat de Heer aan voorbijgaat in jouw leven? (Exodus 12:27)
• • welke rol speelt het ‘lam van God’ in jouw leven?



6. NOTENKOEKJES UIT HET HOOGLIED 
‘Nardus en saffraan, kalmoes en kaneel’ (Hooglied 4:14)’

INGREDIËNTEN 
• 80 gr verse of gedroogde 

dadels of vijgen
• 1/4 - 1/2 kop water
• 1tl gemalen kaneel 
• 1/4 tl gemalen kardemom 
• 20 gram gehakte walnoten
• 60 gram gehakte amandelen, 

honing

BEREIDINGSWIJZE

Stap 1: Nodig iemand uit (van je wijk of gemeente?) waarvan je weet dat 
diegene waarschijnlijk
niet de moeder-dochter of vader-zoon activiteit heeft gedaan.
Stap 2: Mix de dadels met water tot een pasta in een blender of 
keukenmachine. 
Stap 3: Voeg de kruiden, de walnoten en 1/4 kop amandelen toe, 
goed mengen. 
Stap 4: Maak balletjes, smeer ze in met honing en rol ze door de rest van 
de amandelen.

Lees voorafgaand aan de maaltijd Hooglied 4:1-16
Salomo, de ‘love-doctor’ van de Bijbel, schrijft een lied over de liefde 
tussen een jongen en een meisje.

Spreek met elkaar tijdens de maaltijd over ‘de liefde.’
• • Wat heb jij meegemaakt in de liefde?
• • Hoe werd jij verliefd? Ben je wel eens verliefd?
• • Kan je nog je eerste verliefdheid herinneren?
• • Wat wens je je kinderen in de liefde?
• • Voor welke valkuilen wil je de ander behoeden in de liefde?



7. TOETJE: BIJBELSE CAKE 

INGREDIËNTEN 
• 125 gram Richteren 5:25 – boter 
• 250 gram Jeremia 6:20 – 

gebrande suiker (kalmoes)
• 425 gram 1 Koningen 5:2 – meel  
• 125 gram 1 Samuël 30:12 – vijgen
• 125 gram 1 Samuël 30:12 – rozijnen 
• 125 gram Prediker 12:5 – gebroken 

amandelen 
• 125 gram Genesis 24:20 – water 
• 3x Jesaja 10:14 – eieren
• 0.5 eetlepel Exodus 16:31 – 

gemalen koriander of ketoembar 
• 0.5 theelepel Leviticus 2:13 – zout 
• 2 theelepel I Korintiërs 5:6 – 

bakpoeder (desem)
• Een weinig I Koningen 10:2 – 

kruiden en zoetigheden, sucade, 
kaneel, geconfi jte vruchtjes 
(specerijen)

BEREIDINGSWIJZE

Stap 1: Nodig iemand uit (van je wijk of gemeente?) waarvan je weet 
dat diegene waarschijnlijk niet de moeder-dochter of vader-zoon activiteit 
heeft gedaan.
Stap 2: De boter tot crème roeren. 
Stap 3: Suiker toevoegen en nogmaals roeren.
Stap 4: Het gezeefde meel met bakpoeder toevoegen.
Stap 5: Alles goed door elkaar kloppen.
Stap 6: Het water toevoegen en daarna één voor één de eieren.
N.B. Elke keer goed kloppen voor een nieuw ingrediënt verwerkt wordt.
Stap 7: De koriander toevoegen.



Stap 8: De overgebleven ingrediënten toevoegen en 
probeer nu het advies van Christus in Openbaring 
3:20 op te volgen: nodig iemand uit om met jou dit 
gerecht te eten.
Stap 9: Bak het deeg in een beboterd bakblik gaar in 
een matig warme oven, 90 tot 100 minuten lang. 

Lees voorafgaand aan de maaltijd 2 Petrus 1:16-21
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’ (Psalm 
119:105)

Spreek met elkaar tijdens de maaltijd over ‘het Woord.’
• • Petrus spreekt over zijn vertrouwen in de woorden van de profeten. 
 Waardoor is dit toegenomen? Wat heeft Petrus met eigen ogen gezien?
• • Welk vertrouwen heb jij in het Woord van God? Welke rol speelt de   
 Bijbel in jouw leven?
• • Petrus zegt dat mensen door de heilige Geest tot hun schrijven in wat  
 wij nu de Bijbel noemen zijn gedreven (2 Petrus 1:21). Wat betekent dat  
 voor jouw vertrouwen in Schriftwoorden?
• • Vertel elkaar wat het laatste Bijbelgedeelte is dat je zelfstandig hebt  
 gelezen?
• • Lees Matteüs 17:5. Dit is de ervaring waar Petrus in 2 Petrus 1 over   
 schrijft. Een topervaring! Wat zou zo’n ervaring doen met jouw geloof en  
 vertrouwen?
• • Wat is volgens Matteüs 17:5 en 2 Petrus 1:16-19 de Bijbelse boodschap  
 voor jouw leven?
• • Wat viel je op in de Bijbelteksten die je opzocht bij het recept? Is de  
 Bijbel werkelijk zo praktisch?

LEESTIP: ‘Psalmenpalet’ - Christa Rosier | ‘Lijden in Gods hand’ - Christa Rosier

LUISTERTIP: Psalm Project 22 - ‘Mijn God, waarom?’



WEEK 4 (21 mrt – 28 mrt)
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij 
verlaten? – Matteüs 27: 46 

THEMA:
Lijden

zondag 

21
maart

maandag 

22
maart

woensdag 

24
maart

Onlinedienst Ds. Reinier Kramer over ‘LIJDEN’

Einddatum stenen inleveren in de kerk

‘Waar is God in het lijden?’ door Victor Rosier

Victor Rosier verloor zijn zoontje en kort daarna 
ook zijn vrouw, Christa Rosier. Hij vertelt zijn 
bijzondere levensverhaal met de achterliggende 
vraag: ‘Waar is God in het lijden ?’

Tijd:   20:00 uur
Locatie:  online 
Doelgroep: jong & oud
Contact: Marien Albracht
  (06 - 40 96 82 13)

ACTIVITEITEN DEZE WEEK

Om over na te denken...

Wat moet je met God als het 
kwaad goede mensen treft?

LEESTIP: ‘Psalmenpalet’ - Christa Rosier | ‘Lijden in Gods hand’ - Christa Rosier

LUISTERTIP: Psalm Project 22 - ‘Mijn God, waarom?’



WEEK 5 (28 mrt – 3 apr)
‘Ik heb dorst’ – Johannes 19:28

THEMA:
Verlangen

zondag 

28
maart

zondag 

28
maart

LIED VAN DE WEEK
Opwekking 685 - ‘Hosanna’

LIED VAN DE WEEK
Opwekking 717 - ‘Stil, mijn ziel, wees stil’

Onlinedienst Ds. Reinier Kramer over ‘VERLANGEN’

Online wijkmoment over ‘Waar verlang jij naar?’  

Online vindt er een ontmoeting plaats voor 
de hele wijk. Alle wijken spreken elkaar in 
een break out room en praten met elkaar 
in groepjes over het thema: ‘Waar “dorst” jij 
naar?’. Je wordt hiervoor uitgenodigd door je 
wijkouderling en verder geïnformeerd.

Tijd:   11:00 uur
Locatie:  online 
Doelgroep: de wijken
Contact: Evert Schutte (06 - 53 90 99 01)

ACTIVITEITEN DEZE WEEK

Om over na te denken...

Waar verlang jij naar? Nee niet dat.
Waar verlang je écht naar? 



WEEK 5 (28 mrt – 3 apr) THEMA:
Stille week

maandag 

29
maart

dinsdag 

30
maart

woensdag 

31
maart

donderdag 

1
april

vrijdag

2
april

zaterdag

3
april

LIED VAN DE WEEK
Opwekking 717 - ‘Stil, mijn ziel, wees stil’

Stille week
19:15 uur ‘Steen in beeld’ onlinefi lmpje, YouTube
19:30 uur stille weekbijeenkomst

Stille week
19:15 uur ‘Steen in beeld’ onlinefi lmpje, YouTube
19:30 uur stille weekbijeenkomst

Stille week
19:15 uur ‘Steen in beeld’ onlinefi lmpje, YouTube
19:30 uur stille weekbijeenkomst

Stille week
19:15 uur ‘Steen in beeld’ onlinefi lmpje, YouTube
19:30 uur stille weekbijeenkomst

Goede Vrijdag kerkdienst Ds. Reinier Kramer, online 
viering heilig Avondmaal
19:30 uur, De Hoeksteen

Stille week
19:15 uur ‘Steen in beeld’ onlinefi lmpje, YouTube
19:30 uur stille weekbijeenkomst

Contact Stille week:  
Truus ten Brinke (06 - 33 37 24 87)
Contact ‘Steen in beeld’:  
Gijsbert Verhoek (06 - 13 39 21 57) 
Jolien Veurink (06 - 31 38 50 54)

ACTIVITEITEN DEZE WEEK

Om over na te denken...

Stilte is de zendtijd van de 
Heilige Geest 

      - Visje



WEEK 6 (2 april)
‘Het is volbracht’ – Johannes 19:30

THEMA:
Goede Vrijdag

vrijdag 

2
april

LIED VAN DE WEEK
Op Toonhoogte 110 - ‘Getsemane’

Onlinedienst Ds. Reinier Kramer over ‘VERZOENING’ 

Tijd:   19:30 uur
Locatie:  online/De Hoeksteen
Bijzonderheden:  Viering heilig Avondmaal

ACTIVITEITEN DEZE WEEK

Om over na te denken...

Waar wil je een kruis doorheen zetten? 



WEEK 7 (4 april)
‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest’ 
– Lukas 23:46

THEMA:
Pasen

zondag 

4
april

LIED VAN DE WEEK
Opwekking 799 -  ‘In eeuwigheid’

Onlinedienst Ds. Reinier Kramer over ‘OPSTANDING’ 

Tijd:   9:30 uur
Locatie:  online/De Hoeksteen
Bijzonderheden:  Paasdienst

ACTIVITEITEN DEZE WEEK

Om over na te denken...

Jezus leeft! Jij ook?



Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en werk-
groepen die zich hebben ingezet de afgelopen 
40 dagen. En alle gemeenteleden die mee 
hebben gedaan met de activiteiten: bedankt. 
Maar bovenal: Dank aan onze goede God!






