
NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDLAREN GLIMMEN 
 

ZONDAG,  4 april  2021  PASEN   Trefpuntkerk Glimmen       

                                                     da. Rosita Fortuin  
                                                     te beluisteren via  www.kerkomroep.nl 

   te beluisteren en te ZIEN op www.pkn-ng.nl/pasen2021 

    ouderling:    Jan Eisses   

    diaken:            

    kerkmusicus:   Chris van Bruggen        

    lector:    Alice Westerdijk   

    zanggroep:    Henriëtte van der Kamp, Dali Todria,  

                                                Mieny en Fokko Offringa        

 

    geluid:    Eric de Hoog       

    kosters:         

    collectes: 1ste:  Werelddiaconaat 

                                 graag op bankrek. NL09 RABO 0325 1017 95 

                                                                  t.n.v. Diaconie Prot.Gem.. Noordlaren Glimmen 

                                                                            o.v.v. Pasen - Werelddiaconaat 

                                                                                     

                                                          2e :   Beheer van de Kerk 

                                                                  graag op bankrek. NL50 RABO 0373 7260 90 

                                                                  t.n.v. Prot.Gem. Noordlaren Glimmen                                                 
 
 

Redactieadres: Nieuwsbrief@pkn-ng.nl         Zie ook onze website www.pkn-ng.nl 

Kerkomroep: diensten in het Trefpunt zijn live of naderhand te beluisteren via www.kerkomroep.nl 

Privacy: de wijze waarop de gemeente omgaat met uw privacy is te vinden op www.pkn-ng.nl/privacy 

                                                                                                                                              

Bloemen :  de bloemen gaan met een hartelijke groet en felicitatie voor zijn verjaardag naar 

Tom Mink, in Glimmen. 

 

Paasdiensten alleen online 
 

Vanwege corona zijn de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en 

Paaszondag alleen online te volgen. De gemeente wordt vertegenwoordigd door drie leden van 

de cantorij, die voor en namens ons allen zingen. 

Naast beschikbaarstelling via Kerkomroep worden alle vier de diensten van Pasen met beeld 

opgenomen en live uitgezonden via YouTube. De links naar de uitzendingen worden geplaatst 

op www.pkn-ng.nl/pasen2021  

De uitzendingen vinden plaats: 

● Witte Donderdag: 19.00 uur – da. Rosita Fortuin, met maaltijdviering om ook thuis aan                                                    

deel te nemen. 

● Goede Vrijdag:  19.00 uur – ds. Theo van Beijeren.  

● Stille Zaterdag:  20.00 uur – ds. Wouter Slob.  

● Paaszondag:  10.00 uur – da. Rosita Fortuin. 

Na afloop blijven de opnamen van de diensten beschikbaar. Desgewenst is het daardoor 

mogelijk ze op een later tijdstip te volgen. 

Zolang de situatie in Nederland niet wezenlijk verbetert, worden onze kerkdiensten uitsluitend 

online.  
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De Bartholomeus open met Pasen 
Op Paaszondag is de Bartholomeuskerk in Noordlaren open van 14.30 tot 17.00 uur voor een 

persoonlijk moment van bezinning en het aansteken van een kaarsje. 

 

 

Liturgisch bloemschikken 

 

Witte Donderdag 

Het delen van brood en wijn verbindt ons met het verhaal op de Witte Donderdag. 

De glazen in de schikking zijn gevuld met wijn. 

De korenaren staan symbool voor het brood. 

 

Goede Vrijdag. 

Op Goede vrijdag staat de kruisiging centraal.  

Het kruis met de rode anemonen , de kleur van het bloed dat vloeit. 

 

Stille Zaterdag. 

Het wordt stil. Jezus is gestorven, zijn lichaam is begraven. 

De 8 stenen staan voor het gesloten graf. 

 

Pasen. 

Het hart staat vol bloemen. De steen is weggerold. 

Alles staat weer open. De heer is waarlijk opgestaan. 

 

Jitske Vrieling en Henriëtte van der Kamp. 

 

Op weg naar Pasen 
Hoe Palmpasen 2021 zo wrang kon beginnen: daarover hebben we uitgebreid kunnen lezen in 

het nieuws. Kerkgangers die zich getergd voelden door journalisten, die probeerden hun werk te 

doen maar daarin gehinderd werden op een wijze die, op z’n zachtst gezegd, niet past bij kerk-

zijn. Het escaleerde en riep vervolgens een storm van verontwaardiging en afkeuring op ten 

aanzien van deze twee kerken, die coronaregels aan hun laars lapten. Hoe we er ook over 

denken en wat we ervan vinden, het is en blijft een triest gebeuren, te meer daar er dan ook al 

snel zonder enig onderscheidsvermogen negatieve geluiden klinken over ‘kerk, 

Christenenprobleem, hypocriet gelovig volk’. En dat doet pijn! En ik vroeg mij af hoe Jezus, 

wanneer hij vandaag zou verschijnen, hiermee zou omgaan. Is dit hetzelfde ‘Hosanna’ en 

‘kruisig hem’ als tweeduizend jaar geleden?  

A.s. zaterdag wordt het Licht van Christus in kerken binnengedragen. Het is dat Licht dat we 

als mensen zo nodig hebben om anders te kunnen zien en te leven. Niet verstrikt in het eigen 

gelijk, in dogma’s, in intolerantie, maar als mensen die telkens weer mogen zoeken naar een 

nieuw begin, opnieuw mogen opstaan als kind van God, geliefd en gezien. Dat is leven van 

Gods genade.  

 

Deze week voelt een beetje als een trechter, alles balt zich samen en gaat naar dat ene punt, 

Pasen. Het zijn voor mijn gevoel indringende en soms zelfs beklemmende dagen. Misschien 

hebt u ooit wel eens een passiespel in de openlucht meegemaakt of kijkt u naar The Passion op 

tv – er is zelfs een ‘lutje Passion’ in Veendam -, of luistert u naar de passies van Bach. Het zijn 

allemaal uitbeeldingen van deze drie dagen van het Paastriduüm.  



Op Witte Donderdag gedenken we de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield. En het 

is dat moment geweest waarop deze maaltijd als gedachtenis is ingesteld, het blijven delen van 

brood en wijn. Ondanks dat we geen fysieke kerkdienst hebben, kunt u meekijken- en luisteren 

en thuis ook meedoen met de viering van de Maaltijd van de Heer. Ook daar wordt u 

uitgenodigd door de Gastheer. Het vraagt wel om wat voorbereiding: zo kunt u zelf al brood en 

wijn/druivensap  klaarzetten voordat u de viering digitaal gaat bijwonen.  

Dan breekt Goede Vrijdag aan. Jezus vraagt zijn leerlingen om, wanneer het dreigende verraad 

onafwendbaar is, bij hem te blijven en te waken. Maar Gethsemane zal de plek zijn waar Jezus 

in de steek gelaten wordt, ten diepste alleen gelaten, verraden, verhoord, gegeseld en 

gekruisigd. Wie wilde zijn waarheid nog horen? Het is misschien wel de meest confronterende 

dag van het kerkelijk jaar, na Palmzondag, waar de wispelturigheid en dubbelheid in mensen 

opnieuw sterk naar voren komt. Toen Hosanna en nu: kruisigt hem! Jezus is zich zo bewust van 

wat hem te wachten staat, maar met mededogen voor de mensheid is hij vastbesloten Gods wil 

te volgen. 

Nadat Jezus is gestorven, valt er een doodse stilte over de wereld, de aarde houdt haar adem als 

het ware in. Stille Zaterdag is een dag van stilte die nodig is om na te denken over het menselijk 

bestaan, over het leven en de dood, over goed en kwaad. Maar vooral over het goede dat uit het 

gebeuren van Goede Vrijdag voortkomt, het goede nieuws van bevrijding en opstanding. Want 

de dood en doodsheid worden voorgoed doorbroken. Met het binnendragen van de nieuwe 

Paaskaars, als symbool van Christus’ aanwezigheid, vieren we dit. Zelf vind ik dit het mooiste 

en indringendste moment van het jaar. Geen paashazen en eieren maar een mysterie dat 

mysterie wil blijven, maar tegelijkertijd vertelt dat Gods rijk altijd daar doorbreekt waar je het 

niet (meer) verwacht:  

‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers 

opgestaan, zoals hij heeft gezegd’ (Matth. 28,6). 

En dan breekt Paasmorgen aan en klinkt het ‘Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan!’. 

Paasvreugde wordt hier en nu voelbaar, Pasen gebeurt, ook in deze coronatijd gloort nieuw 

leven van hoop en vertrouwen, dag aan dag. 

 

‘Wij bidden om het licht van Pasen, om het licht en vuur, 

dat Jezus in ons midden heeft ontstoken. 

Wij bidden om licht voor die wijde wereld 

en voor de plaats waarin wij wonen: 

nieuw licht, overal waar gewanhoopt wordt aan de toekomst, 

nieuw geloof, overal waar mensen zich terugtrekken in zichzelf, 

nieuwe liefde, overal waar de aandacht voor elkaar verflauwd is, 

nieuwe ogen, overal waar mensen op elkaar zijn uitgekeken. 

 

Wij bidden om licht, overal waar duister en dood 

het leven hebben aangevreten, 

van het grote moorden tot het kleine handgemeen, 

van de grote honger tot het kleine randbestaan, 

van het grote wantrouwen tot ieders gebrek aan mededogen. 

 

Wij bidden om licht, wij bidden om Christus, de nieuwe mens; 

dat Hij opstaat in ieder van ons 

en in die ene wereld van ons samen. AMEN’.  

 



Verder wandelen in de Stille Week 

Misschien hebt u al één of meer bezinnende wandelingen gemaakt of thuis een rustmoment 

kunnen vinden om uw gedachten eens te laten gaan rondom de aangereikte teksten die in de 

vorige Nieuwsbrief stonden. We staan – wanneer deze Nieuwsbrief uitkomt – aan de vooravond 

van de drie dagen van Pasen, die uitlopen op het feest van de Opstanding. Misschien kunnen 

onderstaande teksten u vergezellen in het tweede deel van deze week: 

 

Witte Donderdag:  

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. 

Blijf met uw genade bij ons, licht in het duister. 

 

Goede Vrijdag 

Ik zie de afstand in jouw ogen 

Jij doet alsof ik niet besta 

Wij hebben zij aan zij gestreden 

Nu staan wij tegenover elkaar... 

 

...Wij hebben elk een kant gekozen 

Dat is de prijs van de gewoonte 

De val van vanzelfsprekendheid 

Jij ziet alleen nog wat je zien wilt 

als je naar mij kijkt 

(Uit: het lied van Jezus en Judas / Stef Bos 

 

Stille Zaterdag 

‘Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht’  (LB 1005) 

 

‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft’ (LB 598) 

 

Wensen we elkaar in verbondenheid een gezegend Paasfeest! 

da. Frederique Karelse 

 

Collectes naar Pasen 
Nu het laatste project van de zeven werken van Barmhartigheid : Ik ben er voor jou. 

In de 40 dagentijd hebben we stil gestaan bij het leven van Jezus. Wat heeft Hij ons voorgeleefd 

en hoe gaan wij daar nu heden ten dagen mee om. Ik ben er voor jou - zo mogen wij ervaren 

dat er altijd Iemand bij je is, die je laat voelen dat je er mag zijn. 

De collecte van Paaszondag is voor de kansarme kinderen in de gewelddadige wijken in 

Pretoria in Zuid-Afrika. Veel kinderen maken hun school niet af en worden werkeloos. Kerk in 

Actie ondersteunt de organisatie die de kansarme kinderen helpt. Zo maken zij een kans op een 

beter leven. 

De andere collectes zijn : 

Op Witte Donderdag voor ons Plaatselijke Diaconaal Werk en  

op Stille Zaterdag voor Amnesty Internationaal. 

Mocht u uw collecte willen overmaken dan vindt u het rekeningnummer boven in deze brief.  

Namens de diaconie bedankt en goede paasdagen gewenst. 


