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Pasen betekent voor mij... 
Kunt u, kun jij een ander vertellen wat Pasen voor jou betekent? Waarom het voor 
u/jou het belangrijkste feest is? – Ik vind dat best moeilijk. 
Aftredend synodevoorzitter Karin van den Broeke zei in een interview in Trouw: 
gemeenteleden zouden veel helderder naar voren moeten brengen wat het geloof 
voor hen betekent. Als mensen niet zelf kunnen verwoorden wat het geloof met hen 
doet, dan kan dat de kerk van binnenuit uithollen. Nee, je hoeft dan geen 'mooi 
verhaal' te kunnen houden. Het gaat juist om waar je zelf door geraakt wordt. Om 
daarmee misschien ook een ander te kunnen raken… 
Het mooie vind ik dat de synodevoorzitter dit zegt als ze het erover heeft dat we ons 
niet van de wijs moeten laten brengen door een krimpende en leeglopende kerk. Als 
we ons Paasgeloof laten zien en horen heeft de kerk toekomst, zou ik zeggen. Dan 
staat de kerk op uit haar doodsheid…  
Meedoen met het vieren van Pasen kan je helpen en inspireren om het maar eens te  
gaan proberen. Hieronder zie je waar je die inspiratie kunt opdoen. 
Harry Harmsen 
 
Bij de diensten – Pasen in De Drieklank 

We gaan de stille week in, begin van de viering van Pasen. Voor dit belangrijkste 
feest van ons geloof nemen we dus alle tijd... 
 
25 maart 
Palmzondag is vooral voor de kinderen de zondag van de palmpasenstokken, 
waarmee ze in optocht door de kerk (en in Kloosterveen ook in De Kloosterakker) 
trekken. Liturgisch is het bovendien de zondag van het lijdensevangelie volgens 
Matteüs (Matthäus Passion), maar meestal beperken we ons toch tot de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. Om daar te lijden en gedood te worden…, en opgewekt! 
 
27 maart – Seniorenpaasviering in De Bron, aanvang 14:30 uur. Mmv ds. Peter van 
de Peppel als voorganger, Gea Kikkers op orgel en Tjeert Poelman op trompet.  
 
29 maart: vieringen met De Kloostertuin 
Op deze donderdag vieren we in De Ontmoeting samen met cbs De Kloostertuin 
twee school-kerkdiensten: om 10:00 en 11:30 uur. U en jij als gemeenteleden zijn 
daar zeker ook welkom, om -inderdaad- samen als school en kerk te vieren. 
 
29 maart t/m 1 april 
De drie dagen van Pasen: witte donderdag, goede vrijdag, paaswake, paasmorgen. 
Vier diensten op rij om de rijke inhoud van Pasen samen te vieren. Donderdag, 
vrijdag en zaterdag doen we dat samen in De Bron, op vrijdag ook in De 
Slingeborgh. Zondagmorgen natuurlijk op alle drie locaties. 
Dat we zo met elkaar gezegend Pasen zullen beleven. 
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Paasmorgen 

De Bron 
Bedeesd en uitbundig -  dat zien we in het Paasevangelie van Johannes. Gabriel 

Smit dichtte: Alles aan U doet nog pijn / Drie dagen slapen is niet genoeg / U bent 

wel opgestaan, maar te vroeg, / zelfs U kunt nog niet beter zijn. Een schuchtere 

belofte van Leven: U bent er al, maar U komt. Met orgel en koperblazers en onze 

stemmen vieren we de Opstanding van de Heer. 

 
Kindernevendienst 
In de Ontmoeting is er aandacht voor het Hongerdoek. In de Bron gaan we verder 
met het Paasproject: Ik zorg voor jou. 
Op Palmpasen is er voor alle kinderen gelegenheid een Palmpaasstok te maken en 
in de kerk te laten zien. Zie hiervoor de uitnodigingen. 
Palmpasen, 25 maart – Marcus 11:1-11 

 
Ik kom naar je toe  
Jezus wordt toegejuicht wanneer hij rijdend op een ezel Jeruzalem binnengaat. Niet 
hoog op een paard, maar op een ezel. Hij komt naar je toe en daar mag je vrolijk van 
worden. Hosanna! 
Pasen, 1 april 2018 – Johannes 20:1-18 

 
Ik geef je de toekomst  
Maria is bij het lege graf en heel erg verdrietig. Maar in het paasverhaal gebeurt een 
wonder. Iemand noemt Maria bij haar naam en plotseling herkent ze Jezus. Hij is 
opgestaan! 
 
 
 
. 
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Kerkdienstroosters 
De kerkdienstroosters t/m 2018 voor De Bron, De Slingeborgh en De Ontmoeting 
staan op internet. Een link naar de roosters staat op 
http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten  
 
Jubileum 

Op 25 februari waren de heer en mw. Bekkering- van der Veen 60 jaar getrouwd. 
Hierbij de hartelijke felicitaties.  
 
Gidofalva 
Beste mensen, 
De oliebollenactie ligt alweer een tijd achter ons en was bestemd voor 
de aanschaf van een personenbus voor onze partnergemeente Gidofalva. 
Met de gelden die wij hadden en de opbrengst van de oliebollenactie dachten 
we een heel eind te komen. Ook vanuit Gidofalva, lees provincie Cosvasna, 
had men geld over voor de bus. Ook dan komen we nog geld tekort voor de 
aanschaf van een personenbus in redelijke staat en waar men nog jaren mee vooruit 
kan. 
Wij gaan dus nog een actie houden en wel de volgende: 
Voor elke km die de bus moet rijden om in Gidofalva te komen kunt u een euro 
sponseren. 
Gidofalva is ongeveer 2500 km hier vandaan en we gaan dus voor 2500 euro. 
De stand houden we op een kaart bij. 
In de hal komt een bus/doos te staan. Uiteraard kunt u ook geld overmaken. 
En wel op rekeningnummer NL16ingb0654712581 tnv W.J. van der Wiel/Gidofalva. 
U doet toch ook mee? 
Werkgroep Gidofalva 
Wim van der Wiel 
 

 
Voedselbank 
De maandelijkse inzameling voor de Voedselbank in de Bron is deze maand op 
zondag 25 maart. 
We hopen dat de inzameling weer een goede opbrengst gaat geven. 
Eind februari mochten we 8 volle kratten en veel losse goederen ontvangen. 
Aan geldelijke giften werd in februari een totaalbedrag van € 81,40 ontvangen. Het 
eetproject droeg hieraan € 54,90 bij. 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk dank. 
 
Ook deze keer zien we graag uw bijdrage in de vorm van houdbare etenswaren en 
huishoudelijke artikelen zoals toiletpapier, wasmiddelen, tandpasta en dergelijke 
tegemoet. 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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Vanuit de Voedselbank horen we regelmatig dat men onze giften bijzonder 
waardeert en dat de vraag naar houdbare etenswaren en schoonmaakmiddelen 
onverminderd hoog blijft. 
Namens de Diaconie van de Drieklank, Henk Haverdings 
 
SOOS 
Dinsdag 3 april om 14.30 uur is er in De Bron weer de maandelijkse SOOS. Deze 
middag zijn de spelletjes weer uit de kast gehaald. Er is ruim tijd voor een praatje en 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. U mag natuurlijk 
iemand meenemen. Voel u welkom! 
Ouderencommissie De Drieklank en de Bethelkerk 
 
Paasviering Senioren 
De Paasviering voor senioren van de Bethelkerk en De Drieklank zal worden 
gehouden in De Bron op dinsdag 27 maart, aanvang 14.30 uur.  
De viering vindt op de gebruikelijke wijze plaats met muziek en gemeentezang. 
Er is voldoende ruimte voor ontmoeting en gesprek.  
Aan de viering werken mee: 
voorganger: ds. Peter van de Peppel 
orgel: Gea Kikkers  
trompet: Tjeert Poelman 
leden van commissie Ouderenwerk. 
De Commissie Ouderenwerk van De Drieklank en de Bethelkerk 
 

Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 5 april en 19 april staat tussen 
10.00 uur en 11.30 uur de koffie klaar in De Bron. 
Iedereen is van harte uitgenodigd en neem gerust uw buurman of buurvrouw mee, 
ook zij zijn van harte welkom. We hopen op een gezellige ochtend waar we elkaar 
kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek mogen gaan. 
 
Inloop met koffie 

Elke woensdagmorgen tussen 10:15 en 11:45 uur staat de koffie klaar in de 
consistorie van De Ontmoeting. U, jij bent welkom om vrijblijvend binnen te lopen en 
korter of langer te blijven. Voor ontmoeting, een praatje, gezelligheid, andere 
mensen leren kennen, een pauze tijdens de boodschappen, iets vragen, enz. 
 
Actueel nieuws… 

…is altijd te volgen via onze website: www.dedrieklankassen.nl. Neem daar 
regelmatig een kijkje want de website is èn actueler dan deze wijkberichten, èn er 
staan dingen op de website die hier niet geplaatst kunnen worden. 
 

Namens de redactie van deze wijkberichten een groet aan u allen. 
Kunnie Lok  

http://www.dedrieklankassen.nl/

