
Nieuwsbrief #4 - 10 april 2020 

Het wórdt Pasen!
Het is onwezenlijk dat we juist met Pasen en 
Goede Vrijdag niet naar de kerk kunnen. Voor 
velen is het vieren van avondmaal op Goede  
Vrijdag een moment om lang naar uit te kijken. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor Rudi en Lina Idema. 
Zij zullen op vrijdag iets vertellen daarover. Op 
zaterdag is er de korte vesper, die samen is voor-
bereid met Steffie Vlugter en die ook aanwezig 
zal zijn om mee te presenteren. 
Op Goede Vrijdag zal er medewerking verleend 
worden door Marja Overbeek (zang), Rien van 
Boeijen (orgel). Met Pasen zullen zij dat ook 
weer doen én zal Bas v.d. Pol met trompet aan-
wezig zijn. 

Programma’s ontmoetingsmomenten:

Goede Vrijdag, 19.30 uur:
• Gezang 177:1,2,3  (Leer mij o Heer Uw lijden  
   recht betrachten)
• Welkom
• Psalm 138:1,2 (U loof ik Heer met hart en ziel)
• Gesprek met Rudi en Lina
• Gedicht ‘Avondmaal’ van Nel Benschop
• Gezang 356:1,2,3 (O leid mijn blindheid bij de  
   hand)
• Gebed
• Schriftlezing: Lucas 23:44-49
• NLB 558:1,8,9,10 (Jezus om uw lijden groot)
• Overweging
• NLB 575:1,2,3 (Jezus leven van ons leven)
• Gedicht ‘Avondmaal’ van Nel Benschop
• Slotwoorden en zegen

Stille Zaterdag, 19.30 uur:
• Instrumentale muziek 
• Welkom 
• Lied: In het begin
• Bemoediging en groet 
• Gedicht
• Lied: Als alles duister is  
• Introductie lezing 
• Schriftlezing: Exodus 14:15-22 
• Instrumentale muziek
• Lied: NLB 91a:1,2,3 (Wie in de schaduw Gods 
mag wonen)    
• Introductie lezing
• Schriftlezing: Romeinen 6:3-7 (uit Bijbel in 
Gewone Taal)
• Instrumentale muziek

EBEN-HAËZERKERK NIJKERKERVEEN

Pasen
Hoe vier je in deze tijd Pasen, nu nie-
mand naar de kerk kan om dat samen 
te vieren? De Amerikaanse lieddich-
teres Carolyn Winfrey Gillette schreef 
hiervoor een Paaslied. Het lied dat zij 
met het oog op deze bijzondere situatie 
schreef, werd door Gert Landman ver-
taald. In onze Paasontmoeting zal dit 
lied ook klinken!
Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.

Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf; 
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan, 
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!

In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.

Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

https://youtu.be/u8cY7372JS0
https://www.youtube.com/watch?v=044pKznz7ck
https://www.youtube.com/watch?v=mglJR8Q3tzI
https://youtu.be/u8cY7372JS0
https://www.youtube.com/watch?v=MrIDNolnsuk
https://www.youtube.com/watch?v=MrIDNolnsuk
https://youtu.be/u8cY7372JS0


• Lied: NLB 801:1,2,3,4, (Door de nacht van 
strijd en zorgen)
• Avondgebed
• Lied:  NLB 268:1,2 (Goede herder als wij sla-
pen)
• Zegen  

Pasen, 10.00 uur:
• Orgel en trompetspel Rien en Bas: Evangeli- 
   sche liedbundel 122 (Daar juicht een toon,   
   daar klinkt een stem)
• Welkom
• Marja zingt: Lied ‘Dit is een vreemde Pasen’
• Bijpraten 
• Marja zingt: NLB 642:1,2,3,4 (Ik zeg het allen  
   dat Hij leeft)
• Gebed
• Schriftlezing: Lucas 24:36-45
• Orgel en trompetspel Rien en Bas: NLB 624  
   (Christus onze Heer verrees)
• Overweging
• Marja zingt: NLB 650:1,2,3,4 (De aarde is ver- 
   vuld)
• Dankgebed en voorbeden
• Slotwoorden en zegen
• Orgel en trompetspel Rien en Bas: Evangeli- 
   sche Liedbundel 132 (U zij de glorie)

Klokken luiden
Samen met de kerken in Nijkerk hebben we 
besloten ook in de komende weken de klokken 
te luiden. Het is trouwens een landelijk initiatief 
(https://www.klokkenvanhoop.nl/) en in heel 
Nederland luiden op veel plaatsen de kerk-
klokken. Waarom doen we dat? Als teken van 
hoop en troost voor alle mensen. Dat we samen 
denken aan en bidden voor al die mensen die 
ziek zijn of alleen thuis zitten en dat we ons met 
elkaar verbonden voelen. 
Ook als een signaal dat we respect hebben voor 
al die hulpverleners die zich dag aan dag inzet-
ten voor de gezondheid van medemensen 

Meeleven
Henk van Domselaar (Dirk Ruitenbeekstraat 38) 
ligt nog steeds in het Meander door besmetting 
met corona. Hij  ligt op de intensive care aan 
de beademing. Ook de zoon van Grea en Evert 
Veldhuizen (Westerveenstraat 45), Aart Veldhui-
zen, broer van onze diaken Eddy Veldhuizen, ligt 
door corona op de IC in het ziekenhuis in Zwolle. 
Spannende tijden voor hun familieleden die 
we veel sterkte en Gods nabijheid wensen. We 
denken natuurlijk ook aan onze gemeenteleden 
in verzorgingshuizen en hun partners.

Woensdagavonduitzending
Ook a.s. woensdag is er weer een radio-uitzen-
ding, waarin we ook met gemeenteleden door-
praten over de huidige situatie én over de rol 
van geloven hierin. 
Fijn als je muziek doorgeeft die je zou willen 
laten horen! En helemaal mooi wanneer je er 
ook nog bij vertelt waarom je voor deze muziek 
kiest. We noemen het een bemoedigingsuur.  
Die bemoediging hebben we allemaal heel hard 
nodig. Het is fijn wanneer we elkaar in deze 
weken kunnen bemoedigen via muziek. Na het 
luiden van de klok om 19.00 uur starten we de 
uitzending om 19.15 uur.

Meeluisteren
         Luister de diensten mee   
                       of luister de dienst terug  
                                 via Kerkdienst gemist via 
         https://kerkdienstgemist.nl/
stations/1167-Eben-Haezerkerk-Nijkerkerveen

Paasbrief moderamen: waardering voor 
inzet kerkwerkers tijdens coronacrisis
In deze brief van de PKN staat het moderamen 
stil bij deze ‘beklemmende’ Stille Week en 
spreekt zij haar waardering uit voor de manier 
waarop door de werkers binnen de Protestantse 
Kerk gereageerd wordt op de maatregelen die 
samenhangen met de coronacrisis. Daarnaast 
staat het moderamen stil bij de tientallen diaco-
nale en pastorale initiatieven die zijn ontstaan. 
Tegelijkertijd realiseert het moderamen zich dat 
deze situatie veel van mensen vraagt. “Laten we 
in deze niet eenvoudige situatie elkaar dragen in 
gebed, mildheid en liefdevolle aandacht. Draag 
ook uw voorgangers in gebed. Dat zij de moed 
en inspiratie zullen blijven vinden om in deze 
crisistijd de lofzang gaande te houden en u tot 
zegen te zijn.”
Lees de hele brief hier.

 
Bartho Versteeg & Gert van der Schuur   
       ><>  <><

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/door-de-nacht-van-strijd-en-zorgen/POMS_EO_1459182
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/door-de-nacht-van-strijd-en-zorgen/POMS_EO_1459182
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/goede-herder-als-wij-slapen/POMS_EO_1406289
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/goede-herder-als-wij-slapen/POMS_EO_1406289
https://www.klokkenvanhoop.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1167-Eben-Haezerkerk-Nijkerkerveen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1167-Eben-Haezerkerk-Nijkerkerveen
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/paasbrief-moderamen-waardering-voor-inzet-werkers-in-de-kerk-tijdens-deze-coronacrisis/

