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Leven	na	Pasen,	kyrie	en	gloria	

Tweede	paasdag.	Er	valt	sneeuw	en	hagel,	de	zon	schijnt	ertussendoor,	telkens	als	we	denken	
‘zullen	we	even	naar	buiten?’	dan	is	het	moment	alweer	voorbij.	Mooie	dag	om	alles	even	te	
laten	 bezinken,	 de	 hecNsche	 week	 in	 de	 poliNek,	 wat	 moet	 je	 er	 als	 gewoon	 mens	 van	
denken,	te	midden	van	zoveel	oordeel	en	de	‘manische	meningmachine’.	We	vierden	Pasen;	
alweer	sNl	thuis,	een	bescheiden	paasjubel,	misschien	hardop	gezongen	of	alleen	in	het	hart.	

Hoe	is	Pasen	eigenlijk	zichtbaar	in	ons	leven?	Hier,	nu,	vandaag,	met	alles	wat	er	speelt?		

Het	leven	lijkt	gewoon	door	te	gaan	zoals	het	was	vóór	Pasen.	

De	 versNlling	 in	 de	 SNlle	 Week	 en	 de	 jubel	 van	 het	 paasfeest	 gaan	 naadloos	 over	 in	 de	
geluiden	van	de	wereld,	een	wereld	die	roept	in	nood,	op	zoveel	verschillende	terreinen.	

Het	 is	 één-en-dezelfde	 wereld:	 de	 wereld	 van	 het	 poliNeke	 gekrakeel,	 van	 corona	 en	
klimaatproblemen,	van	geweld	en	uitsluiNng	-	én	de	wereld	van	ons	geloof	dat	er	méér	is	dan	
dat;	 ons	 hardnekkige	 vertrouwen	 in	 een	 nieuwe	 start	 die	mogelijk	 is,	 in	 omkeer,	 in	 zinvol	
leven,	er-zijn	voor	elkaar,	 voor	de	ander	dichtbij	of	 ver	weg.	 Leven	na	Pasen,	betekent	dat	
niet:	zelf	proberen	te	leven	als	een	opgewekt	mens,	opstaan	van	het	graf	-	je	blik	op	de	dood	
en	alles	wat	doodloopt	-	en	je	omdraaien	naar	het	leven?	De	Levende	zelf	is	ons	voorgegaan	
op	die	weg.	Hij	spreekt	nog	alNjd	tot	ons,	roept	ons	bij	onze	naam	en	nodigt	uit	om	Hem	te	
volgen	op	de	weg	van	Gods	koninkrijk.		

Het	is	er	allebei:	de	paasjubel	en	het	‘kyrie’.	En	omgekeerd,	het	kyrie	en	het	gloria.	Leven	na	
Pasen,	betekent	misschien	wel:	elke	dag	weer	opstaan	en	onze	plek	innemen,	doen	wat	er	te	
doen	valt	en	ons	oefenen	in	steeds	weer	kijken	met	nieuwe	ogen.	

Ds.	Evelyn	Noltus	

Niet	in	de	hof	van	olijven,		

Niet	in	de	tuin	van	Pasen	

kunnen	we	blijven,	

maar	naar	Galilea	

worden	we,	telkens	opnieuw,	gezonden	

bepakt	met	een	boek	vol	bagage	–	

verder	de	wereld	in,	

om	overal	te	zaaien	

om	zaailing	te	worden	

van	het	goede,	van	de	Liefde	zelf….	

Felicia	Dekkers	
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Terugblik	op	Pasen	

	
Wat	hebben	veel	mensen	zich	met	hart	en	ziel	
ingezet	om	rondom	Pasen	de	gemeente	te	
betrekken,	zoveel	als	mogelijk	is	onder	de	
omstandigheden.		
Het	is	alNjd	heel	gevaarlijk	om	daarbij	namen	te	
noemen,	maar	ik	probeer	het	toch	(en	bij	voorbaat	
excuus	als	ik	iemand	vergeet	te	melden):	Hans	en	
Epko	voor	het	prachNge	boekje	voor	de	SNlle	Week	-	
zoveel	reacNes	van	binnen	en	buiten	de	gemeente	
kregen	we	hierop-	;	de	ouders	van	de	gezinnen	die	in	
deze	drukke	weken	telkens	met	hun	kinderen	naar	
buiten	trokken	om	filmpjes	op	te	nemen	voor	de	
kinder-nevendienst;	de	mensen	van	de	

bloemengroep,	die	een	prachNge	die	een	prachNge	liturgische	tafel	verzorgden;		
Hanny	die	met	grote	inzet	de	paasexposiNe	begeleidde	en	creaNeve	manieren	vond	om	
gemeenteleden	mee	te	laten	kijken;	Sabine	en	Geja	voor	het	maken	van	de	vele	licht-potjes,	
en	onze	kosters	voor	het	maken	van	handvaZen	eraan;	de	gemeenteleden	die	spontaan	mee	
deden	met	het	wegbrengen	van	de	paaslichtjes,	en	ook	de	diaconie	voor	de	organisaNe	van	
de	paasbakjes;	alle	zangers	en	musici	die	met	volle	inzet	en	overtuiging	de	muzikale	
begeleiding	van	de	vieringen	deden;	Hans	Breunese	die	de	WiZe	Donderdagviering	overnam;	
alle	andere	‘medewerkers’	rondom	de	ochtendgebeden	en	de	vieringen	op	zondag;	iedereen	
die	thuis	meevierde	en	een	reacNe	stuurde,	en	allen	die	zulke	mooie	doopfoto’s	instuurden	
voor	de	paaswake.		

Het	 is	 ontroerend	 om	 te	 zien	 hoeveel	 moois	 er	 in	 deze	 lasNge	 Njd	 óók	 gebeurt	 in	 onze	
gemeente!	Hoe	we	met	alles	wat	in	ons	is,	elkaar	proberen	vast	te	houden.		

En	daarbij	beseffen	we	al	te	goed,	dat	er	ook	misschien	mensen	zijn	die	toch	wel	veel	alleen	
zijn,	of	behoe^e	hebben	aan	een	gesprek,	bezoekje,	aanspraak,	telefoontje,	of	gewoon	weer	
naar	de	kerk	kunnen	gaan.	Trek	dan	aan	de	bel,	pak	de	telefoon,	stuur	een	mail,	het	pastoraal	
team	en	de	bezoekmaatjes	kunnen	dan	een	afspraak	maken.	We	weten	niet	alles,	dus	 zijn	
a_ankelijk	van	uw	signalen.	Gemeente-zijn:	dat	zijn	en	dat	doen	we	samen!	

Evelyn	Noltus	

Wat	een	fijne	paasdienst!	
Wij	 zijn	 er	 dankbaar	 voor,	 ook	 voor	 al	 de	 kerkdiensten	 on-line	 en	 andere	 acGviteiten	 die	
steeds	weer	plaats	vinden	en	willen	onze	waardering	uitspreken	voor	zo	velen,	die	al	zo	lang	
zich	inzeHen	voor	onze	Johanneskerk.	

Ina	en	Thom	Pijper	
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Schrik	
Zaterdagavond	 3	 april	 schrokken	 wij	 op	 van	 de	 late	 voordeurbel.	 	 Wij	 vermoedden	 een	
dakloze	op	zoek	naar	logies.	Bij	binnenkomst	werden	wij	evenwel	verrast	met	een	brandend	
kaarsje	voor	het	komende	paasfeest,	gebracht	door	een	lichtdraagster.		

Onze	hartelijke	dank	voor	het	onverwachte	gebaar.		

Wij	hebben	zo	nu	en	dan	aan	de	gebroken	wereld	en	de	kerk	gedacht.	

Kees	Hoog	en	Ria	van	den	Dool	

Op	weg	naar	Pasen	

Op	het	 boekje	Op	weg	naar	 Pasen	 kwamen	 in	de	 afgelopen	weken	 veel	 posiNeve	 reacNes	
binnen	bij	de	samenstellers.	Dank	daarvoor!	Twee	wil	ik	u	niet	onthouden:	deze	week	kwam	
er	nog	een	hartelijke	'handgeschreven'	reacNe	bij	mij	in	de	brievenbus	en	begin	vorige	week	
al	een	mail-bericht	vanuit	onze	voormalige	Partner-Gemeinde	Sen^enberg.		

Epko	Smit	

Lieve	mensen,	de	moedige	volhoudende	groep	van	onze	gemeente.	

Ik	volgde	 'Op	weg	naar	Pasen'	en	de	 liturgieën	getrouw.	Jullie	wijde	blik	op	geloven	hier	en	
wereldwijd	EN	het	samen	brengen	van	woorden,	zangen	en	beelden	voor	ons	thuis.	Daarvoor	
dank	ik	jullie	van	harte.	

Met	pater	Frans	van	der	Lugts	woorden:	“Ik	hoop	dat	de	liefde	mag	overwinnen”,		

groet	ik	jullie,	

Veronica	van	den	Brink-Wenk.		

En	vanuit	Sen^enberg	kwam	o.a.	het	volgende	bericht:	

Zuerst	 möchten	 wir	 Euch	 sehr	 herzlich	 danken	 für	 Euren	 lieben	 Ostergrüßen	 und	 für	 die	
Broschüre	 	 "Auf	 dem	Weg	 nach	Ostern".	Wir	 haben	 uns	 sehr	 gefreut	 und	 sind	 nun	 dabei,	
diesen	Weg	mit	Euch	gemeinsam	zu	gehen.	Wirklich	eine	wertvolle	Möglichkeit,	diese	sGlle	
Woche	zu	erleben.	Schön	auch,	dass	es	das	Ergebnis	einer	Gemeinscha_sarbeit	ist.	(...)		

Übrigens,	 vom	 Auclühen	 der	 Narzissen	 an	 Eurer	 Johannes-Kirche	 habe	 ich	 im	 letzten	
GoHesdienst	berichtet.	(…)		

Susanne	und	Wolfgang	Pätzold		(Sen^enberg)	
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Hardnekkige	storing	in	de	ringleiding	voor	slechthorenden.	

Een	hardnekkige	storing	in	deze	ringleiding	veroorzaakt,	zoals	u	wellicht	al	ervaren	hee^,	 	af	
en	toe	een	ernsNge	geluidsstoring	Njdens	de	uitzendingen	vanuit	de	Johanneskerk.	

In	 een	 poging	 om	 het	 probleem	 op	 te	 lossen	 is	 al	 een	 onderdeel	 van	 deze	 ringleiding	
vervangen,	helaas	zonder	het	gewenste	resultaat.	De	storing	komt	nog	steeds	voor.	

De	verstoring	van	de	uitzending	doet	zich	niet	voor	als	de	ringleiding	is	uitgeschakeld.	

Met	 de	 leverancier	 van	 de	 geluidsapparatuur	 wordt	 nu	 verder	 naar	 de	 oorzaak	 van	 het	
probleem	gezocht.		

Zolang	nog	niet	duidelijk	is	waar	de	storing	vandaan	komt	en	hij	nog	niet	is	opgelost,	blij^	de	
ringleiding	voor	slechthorenden	Njdens	de	diensten	en	uitzendingen	helaas	uitgeschakeld.	

Hans	Neecke	

Bloemen	

	

De	bloemen	van	paasmorgen	zijn	ter	bemoediging	en	met	een	hartelijke	groet	van	ons	allen	
naar	Rika	en	Arie	van	de	Bilt	gegaan.	

Geja	Smit	

bloemencommissie.		

Dank	

Wat	 werden	 wij	 verrast	 met	 het	 prachGge	 boeket,	 dat	 Geja	 ons	 kwam	 brengen	 op	
paaszondag!	

Hartelijk	dank!!	

Arie	en	Rika	van	de	Bilt	

Diaconie	

	5



Collectes	zondag	11	april.		

1e	collecte:	Johanneskerk	
We	hebben	het	al	eerder	gemeld:	ook	de	Johanneskerk	komt	(financieel)	niet	ongeschonden	uit	de	
coronaNjd,	 o.a.	 door	 het	 missen	 van	 huurinkomsten.	 Ook	 hadden	 we	 in	 2020	 hoge	 kosten	 voor	
onderhoud.	Alle	reden	om	weer	uw	bijdrage	te	vragen	voor	onze	kerk.		

Het	banknummer	van	onze	Johanneskerk:		
NL82	RABO	0373	7408	40.	

2e	collecte:	S9ch9ng	Timon	

Wij	hebben	gekozen	om	voor	de	1e	hel^	van	dit	jaar	de	opbrengst	van	de	2e	collecte	voor	de	
ons	bekende	SNchNng	Timon	te	bestemmen.	Voorheen	was	de	2e	collecte	voor	Timon	in	de	
diensten	 waar	 we	 avondmaal	 vierden,	 maar	 dat	 is	 in	 de	 coronaNjd	 allemaal	 anders	
geworden.		

Bezoek	ook	eens	hun	website	:	hZps://www.Nmon.nl				

Graag	uw	gi^	overmaken	naar	(het)	onderstaande	banknummer(s):	

Het	banknummer	van	onze	diaconie	(graag	datum	en	doel	vermelden):	
NL85	RABO	0373	7093	58	

Voorgangers	de	komende	weken	
	

18	april:		ds.	Arie	Boelhouwer,	Wageningen	

25	april:		ds.	Corine	Beeuwkes,	Helmond	

			2	mei:		ds.	Evelyn	Noltus	

			9	mei:		ds.	Arend	Altena	

	16	mei:		pastor	Ko	Schuurmans,		Krommenie	

	23	mei:		ds.	Evelyn	Noltus	

	30	mei:		ds.	Hans	Bouma	
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	Vacaturebank	Johanneskerk	

Ook	 de	 vacature	 bij	 de	 commissie	 eredienst	 is	 vervuld.	 Op	 voordracht	 van	 de	 commissie	
hee^	 de	 kerkenraad	Marjolijne	Oudshoorn	 benoemd	 tot	 lid.	 Dank,	Marjolijne,	 dat	 je	 deze	
commissie	gaat	versterken!	

Het	aantal	aanmeldingen	voor	scriba	en	ouderling	loopt	niet	hard…	Het	is	goed	voorstelbaar,	
dat	u	wel	graag	iets	wil	doen	voor	de	kerk,	maar	dat	u	zich	afvraagt	of	u	wel	geschikt	bent	
voor	deze	vacatures.	Waag	er	eens	een	telefoontje	aan	voor	inlichNngen!	Ook	is	een	deel-	of	
duo-oplossing	 mogelijk,	 alles	 is	 te	 bepraten	 en	 misschien	 vinden	 we	 met	 elkaar	 wel	 een	
oplossing.	 De	 verhoudingen	 binnen	 de	 kerkenraad	 zijn	 gelukkig	 heel	 goed,	 dus	 is	 het	 niet	
alleen	een	stukje	inspanning,	maar	ook	een	stukje	‘plezier’!	

Zoals	eerder	gemeld,	zal	Hans	Neecke	begin	mei	de	Nieuwsbrief	gaan	overnemen.	Wanneer	
precies	 zullen	 we	 u	 binnenkort	 laten	 weten.	 Tot	 die	 Njd	 blijf	 ik	 nog	 een	 paar	 uitgaven	
verzorgen.	

En	 dan	 natuurlijk	 ook	 nog	 een	 koster….	 Een	 belangrijke	 schakel	 in	 het	 ‘systeem’.	 Gelukkig	
hebben	we	al	een	paar	krachten,	dus	is	het	zaak	om	de	taken	goed	te	verdelen.	Neem	eens	
contact	op	met	Hans	SNjn;	hij	kan	u	meer	vertellen	over	het	werk	als	koster.	

Teus	Stahlie	
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Liturgie	viering	zondag	11	april	
1e	zondag	na	Pasen	

Voorganger:	ds.	Jan	Stelwagen	

Organist:	Jan	Spoel	

Zanggroep:	Hanny	van	Schaik,	Trude	en	Fred	Meijnhardt	en	Jan	Keuter	

Ambtsdragers:	Truus	Bretveld,	Ward	Logtenberg	

Welkom	en	lector:	Trude	Meijnhardt	

Beeld:	Sjaak	Rodenburg	

De	klokken	luiden	

Orgelspel:	'Jesus	Christus,	unser	Heiland'	-	koraalzeqng	Hans	Leo	Hassler,	koraalbewerking										
Johann	Pachelbel	

De	kaarsen	branden		

Welkom	en	arondigingen		

Moment	van	sNlte		

Drempelgebed		

We	gaan	staan		

BegroeNng	

vg:		De	Heer	zij	met	u!		

		a:		Zijn	Geest	in	ons	midden!		

Bemoediging	(gesproken	in	beurtspraak)	
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We	gaan	ziHen		

Psalm	van	de	zondag			Psalm	81:	1,	2,	4	en	5	

Kyrie	(afgesloten	met	1x	Kyrie	301a	door	zanggroep)		

Gloria	Lied	659:	1,	2,	5	en	6	

Rondom	de	SchriRen 

Gebed	van	de	Zondag 

Eerste	Schri^lezing	uit	het	Oude	Testament 
				Jesaja	26:	7	t/m	13	

Lied			psalm	103A:	1	

Lezing	uit	het	Evangelie 
				Johannes	20:	24	t/m	29	
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Lied:	620:	6,	7,	8	en	10	

Uitleg	en	verkondiging	

Lied:	632:	1,	2	en	3	

Gebeden	en	gaven 

Voorbeden		

Mededelingen	van	de	Diaconie		

Heenzending	en	Zegen	

				We	gaan	staan		

Slotlied:	611:	1,	2	en	4		

Zegen		

a:	Amen	(gezongen)		

Orgelspel:	'Erstanden	ist	der	heilge	Christ',	J.S.Bach	
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