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Aan alle (doop)leden van onze gemeente,
Met het oog op zondag
Het is vandaag ‘stille zaterdag’. De dag waarop Christus in het graf lag. Zo heeft Hij het graf geheiligd
voor al de Zijnen. Ja, wat heeft Hij niet gedaan? Hij heeft àlles volbracht, zo hoorden we. Daarom volgt na
Goede Vrijdag de opstanding uit de doden. Het is Pasen geworden. De komende dagen zal in een lege kerk
de boodschap klinken van het lege graf en van de opgestane Paasvorst. Dat die boodschap lege harten zal
vullen. Christus kon van de doden niet gehouden worden. Hij leeft! Het is ons hartelijk uitzien dat de Heere
door de kracht van Zijn opstanding wonderen van genade zal doen in ons midden. Zodat doden worden
opgewekt en geestelijk gaan leven, en dat degenen die levend zijn gemaakt nog meer gaan leven uit Hem,
Die sprak: Ik leef en gij zult leven. We bidden u en jou gezegende paasdagen toe.
De liturgie voor de diensten ziet er als volgt uit:
1e Paasdag Ochtenddienst (09.30 uur)
1. Psalm 118: 11
2. Psalm 21: 4, 5 en 6
3. Psalm 30: 8
4. Psalm 150: 3
Schriftlezing: Markus 16: 1-8
2e Paasdag Ochtenddienst (09.30 uur)
1. Psalm 84: 1
2. Psalm 119: 9 en 65
3. Psalm 25: 4
4. Psalm 118: 7

Avonddienst (19.00 uur)
1. Psalm 36: 3
2. Psalm 68: 14 en 17
3. Psalm 84: 6
4. Psalm 17: 8
Schriftlezing: Filippenzen 3
Collecten, 1e en 2e Paasdag:
1. Diaconie
2. Kerkvoogdij
3. Plaatselijk gemeenteleven

Schriftlezing: Lukas 24: 13-35

Uitzending via de kerktelefoon
Komende zondag en maandag kunt u weer meeluisteren en/of live meekijken naar onze kerkdiensten. Op
de hoofdpagina van onze site www.hhggarderen.nl vindt u uitleg hoe u mee kunt luisteren en kijken.
Paasfeest zondagsschool ‘De HEERE is mijn Herder’
Aanstaande zondag willen we met elkaar stilstaan bij de opstanding van de Heere Jezus. Andere jaren was
het gebruikelijk dat de ouders hiervoor uitgenodigd werden. Dat willen we nu weer doen d.m.v. de
inmiddels bekende uitzending. Ook deze keer volgen we een paasprogramma met gebed, declamatie,
zingen en natuurlijk de Bijbelvertelling. Het programma vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. De
uitzending is zondagmiddag om 14.00 uur.
We begrijpen dat u graag ook iets wilt geven voor het werk van de zondagsschool. Dit kan via de Scipioapp of door het overmaken naar het bankrekeningnummer van de diaconie. Vermeldt u er dan even bij dat
het voor de zondagsschool is? Hartelijk dank.
Meditatie(s)
Zowel D.V. woensdagmiddag 15 april om 15.00 uur als vrijdagavond 17 april om 19.30 uur zal er een
meditatie worden uitgezonden. U kunt meeluisteren met de reguliere uitzending via de kerktelefoon of via
internet. Ook kunt u de meditaties, net als de te houden kerkdiensten, terugluisteren op een later moment.

Collecten
Van harte roepen wij u op om, voor zover mogelijk, gebruik te maken van de Scipio-app voor het geven
aan de collectes. Deze manier van geven brengt voor de diaconie en kerkvoogdij de minste kosten met zich
mee en sluit het dichtst aan bij de manier waarop u gewend bent om uw gaven te geven in de kerk. De
collectes staan een week van tevoren open en blijven na de betreffende diensten ook nog een week open
staan. U hoeft dus niet per se op zondag gebruik te maken van de Scipio-app.
Om gebruik te kunnen maken van de Scipio-app, moet uw e-mailadres opgenomen zijn in de
ledenadministratie. Geef daarvoor uw naam, postcode/huisnummer, geboortedatum en e-mailadres door
aan nieuwsbrief@hhggarderen.nl. Daarna wordt uw e-mailadres opgenomen in de ledenadministratie. U
krijgt hierover een bericht retour. Nadat uw e-mailadres is opgenomen in de ledenadministratie kunt u de
Scipio app downloaden en installeren. Let op: als u op dit moment de nieuwsbrief ontvangt, betekent dat
niet automatisch dat uw e-mailadres is opgenomen in de ledenadministratie.
Voor gemeenteleden die niet beschikken over de mogelijkheid om een app te installeren, blijft de
mogelijkheid om per bank een gift over te maken naar de diaconie of kerkvoogdij. Onderaan de
nieuwsbrief vindt u de bankgegevens.
Ten slotte
Er is bijna niemand aan wie de coronapandemie voorbijgaat. Het gaat ons allen aan. Toch zouden we graag
meer horen van de schuld die we hebben bij God. Want dat lijkt wèl aan ons voorbij te gaan en ons niet te
raken. Dat we als kerk en staat hebben weder te keren tot de Heere, mogen we echter niet vergeten. De
Heere klopt door de crisis op de deur van onze harten. Hij roept ons op om de schuld te eigenen en daarmee
tot Hem te komen. Hij weet er raad mee. Er is de laatste tijd veel weg- en uitgevallen. Laten we de
vrijgevallen tijd gebruiken om stil te worden voor God. In de stilte wil de Heere spreken. Als Hij aan het
woord komt, spreekt Hij door de overtuigingskracht van Zijn Geest van onze dood en hét Leven. Dan zal
Hij ons raken en Zijn Woord zal blijven haken. Als een reddingshaak! Daarmee weet Hij uit alle nood en
dood te verlossen.
Zend Uw waarheid, Uw ontferming
Ter bescherming.
(Psalm 61: 6, ber.)
Ontvang een hartelijke groet, met heilbede,

Namens de kerkenraad

Namens de kerkvoogdij

Ds. D. Zoet

G. van Lagen

VOOR JONGEREN
Vragen n.a.v. de morgenpreek
Jongelui, hierbij ontvangen jullie vragen voor de preek van de morgendienst op eerste paasdag. Het helpt
jullie hopelijk in het luisteren:
1. Hoe groetten de eerste christenen elkaar met Pasen? Wat vind je hiervan?
2. Hoe was het in de harten van de vrouwen toen zij op weg gingen naar het graf? Hoe kwam dat?
Hoe hadden ze moeten/kunnen gaan? Waarom?
3. Waar dachten de vrouwen plotseling aan toen zij op weg waren naar het graf? Hoe wordt dit voor
hen opgelost?
4. Zijn er ‘stenen’ die in de preek genoemd werden, waar jij je in herkent? Welke? Hoe kunnen die
verschillende stenen worden weggenomen?
5. Noem een Bijbelse geschiedenis als voorbeeld van een steen als gedenksteen. Leg eens uit wat de
afgewentelde steen van Jezus als gedenksteen betekent. Wat houdt het in dat deze steen een
sprekende is? Hoe is deze steen een grenssteen?
6. Wat zegt Pasen jou? Hoe kan het voor jou persoonlijk Pasen worden?
Een paaspreek van twee letters
Twee predikanten zaten in het concentratiekamp Sachsenhausen: Heinrich Grüber en Martin Niemöller.
Beiden behoorden tot de ‘Bekennende Kirche’ (= Belijdende Kerk); een beweging van predikanten,
kerkenraden en gemeenten, die op Bijbelse gronden het duivelse karakter van Hitlers nationaal socialisme
aan de kaak stelden, met alle gevolgen van dien. Dominee Niemöller, die bij een ontmoeting met de Fűhrer
hem openlijk in het aangezicht had wederstaan (Gal.2: 11), zat sinds 1 juli 1937 tot het eind van de oorlog
als de ‘persoonlijke gevangene’ van Hitler in het concentratiekamp. Dominee Grüber moest elke dag met
een hark de paden van het kamp netjes houden. Op een dag ziet hij in de verte dominee Niemöller
aankomen. Als deze vlakbij is, tekent dominee Gruber met zijn hark twee letters in het grint: CV = Christus
Victor, wat betekent Christus is Overwinnaar. Een Paaspreek van twee woorden, in de nacht van het
concentratiekamp; een paasgroet van grote waarde in de diepste ellende. Christus is Overwinnaar. Niet aan
de machten van de duisternis, maar aan Hem is het laatste Woord.
Woordzoeker voor de kinderen n.a.v. de morgenpreek

