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TER OVERDENKING 
 

Op weg naar Pasen…… 
De tuinen worden weer in orde gemaakt, we zijn op weg naar Pasen…! 
De kleur die in vele tuinen naar voren komt is geel, de gedachte aan het voorjaar 
wordt opgeroepen.  
Nieuw leven, jonge dieren, overal lammetjes in de wei, uitlopende takken, 
bloeiende bollen. Heerlijk allemaal. 
Op weg naar Pasen! 
 
Komende zondag is het Palmpasen.  
Dit jaar zullen de kinderen wegens het coronavirus niet met versierde 
Palmpasenstokken in optocht door de straten gaan.  
Ze zullen niet met hun prachtige stokken de ouderen in de verzorgingshuizen 
en in de kerk verrassen.  
Die mooi versierde stokken in de vorm van een kruis met een rond rad, dat de 
cyclus van de zon voorstelt.  
Op de punt van de stok een broodhaantje, groene takjes en eitjes. Symbolen 
van nieuw leven! 
 
Als we het Bijbelverhaal van Palmpasen, de intocht in Jeruzalem lezen, dan 
krijg je even het gevoel dat het gaat beginnen!  
Jezus komt Jeruzalem binnen, de mensen juichen en zwaaien met palmtakken 
en roepen Hosanna: “Gezegend de koning, Hij komt in de naam van de Heer!” 
Toch is op weg gaan naar Pasen, geen gaan van feest tot feest. Tussen 
Palmpasen en Pasen ligt de Stille Week.  
 
Ik wil een moment stil staan bij het verhaal van Goede Vrijdag.  
De evangelist Lucas vertelt het verhaal van Jezus op de Olijfberg (Lucas 22: 39 
e.v.) 
Wat mij in dit verhaal het meeste treft, is de opdracht die Jezus aan zijn 
leerlingen geeft: “Bid dat je niet bezwijkt in de beproeving.” 
Daarna ging Jezus een stukje bij hen vandaan en begon zelf te bidden: “Vader 
ik smeek U, neem deze beker van me weg.  
Maar niet wat ik wil, maar wat U wilt moet gebeuren.” 
En uit de hemel verscheen een engel om hem kracht te geven.  
 
En even later toen Jezus weer bij zijn leerlingen was, zei Hij opnieuw: “bid dat 
je niet bezwijkt in de beproeving.” 
Jezus zegt: “bid, zoals ik zelf deed, bid….. spreek uit wat er op je hart ligt aan 
vragen en angst”. 
 
Bidden is gaan tot God, gaan tot de God die je kent, je verdriet, je klacht, je pijn, 
je onzekerheid, je angst.  



Gaan tot God die er zijn wil, bij jou, bij ons, heel dichtbij.  
Gaan tot God, die soms ook zo ver weg kan lijken, zodat je denkt dat je aan je 
lot bent overgelaten.  
Soms kun je niet meer bidden; zit je vol verdriet, je bent overrompeld, verdoofd.  
Alles in je doet pijn, alles is teveel.  
Je zit boordevol vragen, je lichaam is je tot last, je voelt je opstandig.  
Het “WAAROM” ligt op je tong.  
Bidden kan dan een zuchten, een huilen, een schreeuwen of smeken zijn. 
 
Bidden…. Hoe je het ook doet…. 
Jezus zegt: “bid dat je niet bezwijkt in de beproeving”.  
Bidden…. Gaan tot God…. 
En als je zelf niet meer bidden kunt, omdat je te moe bent, vraag dan of een 
ander met of voor je bidden wil. 
Laten we voor elkaar bidden: “O God, omgeef ons, wees voor ons, wat geen 
mens kan zijn. 
 
We zijn op weg naar Pasen……  terwijl het coronavirus om ons heen raast. 
De paasdiensten worden afgelast, maar Pasen kan nooit worden 
geannuleerd!  
Laten we samen op weg gaan, op weg naar Pasen. 
Laten we bidden: “O God…. Laat ons iets van uw Opstanding gewaar worden! 

 
ds. Tia J. Braam 

 

KERKDIENSTEN 
 
Hervormde Gemeente geen Diensten 
 
  



HERVORMDE GEMEENTE 
 
AFGELASTINGEN 
In verband met het coronavirus is een groot aantal zaken afgelast. 

• De kerkdiensten in april gaan niet door. Dat betekent dat ook de 
diensten die we voor Pasen zouden houden geen doorgang zullen 
vinden. In een bijlage die bij dit kerkblad wordt verspreid zullen we daar 
nader op ingaan. 

• Het Feest van de Geest zal dit jaar niet worden gehouden. 
 
Het is een buitengewoon bijzondere situatie, waarin we nu verkeren. Dat we 
week na week de kerkdiensten moeten afgelasten hebben we nog niet eerder 
meegemaakt. Juist dat wat voor velen de kern van onze activiteiten vormt staat 
nu stil en dat voelt niet goed. Dat geldt des te meer voor de mensen die getroffen 
zijn door het virus of die door andere oorzaken al belemmerd zijn in hun 
dagelijkse activiteiten. Veel kunnen wij niet doen, maar wat we wel kunnen is 
bidden, hopen en, zoals onze premier zei ”een beetje op elkaar letten”. 
 
VAN DE INTERIMPREDIKANT 
 
Zonnestralen in donkere tijden…… 
Ik heb een prachtig bos gele tulpen staan, 30 stelen maar liefst! 
Hoe ik er aan kom?  Ik zal het vertellen…….. 
Ik had de hele ochtend gebeld met deze en gene, gevaagd hoe het ging, of 
het nog ging, of er nog moed was en hoop…… 
Even na het middaguur, het is dan het warmste buiten, ging ik op de fiets een 
rondje doen over de heide. 
Even het hoofd leeg maken. 
Ik kwam in Lhee en zag een gemeentelid haar nieuw aangelegde straatje 
vegen.  
Ik stapte van de fiets en op gepaste afstand hadden we een gesprek.  
Zij leunend op haar bezem, ik met de fiets in de hand. 
We hadden het over zorgen en angst, hoe het nu toch verder zou gaan, of de 
natuur ons misschien een boodschap gaf.  
Over de dankbaarheid van het kunnen wonen hier op het prachtige platteland, 
in alle rust en ruimte.  
 
Er kwam een auto aangereden, type stationcar.  
De auto stopte bij ons en er kwam een man uit die zijn kofferbak open deed. 
In de kofferbak lagen heel veel tulpen.  
Hij pakte een paar bossen en zei: “dames willen jullie een bloemetje?” We 
waren stomverbaasd.  
Hij vertelde: “Mijn zus is coördinator van de voedselbank in de 
Noordoostpolder. 



Ze belde vanmorgen en zei, ik kom om in de goede gaven van de boeren en 
tuinders hier en weet er even geen weg mee.”  
Toen zei ik, “ik kom er aan. Weet je, ik kan op dit moment toch niet werken, 
alles ligt plat. 
 
Dus…. ik ben naar de polder gereden en heb mijn auto volgeladen met 
bloemen.”  
En vertelde hij verder: “die boeren daar geven sowieso altijd heel veel aan de 
voedselbank!  
Toen ben ik met de bloemen op weg naar huis langs allerlei tehuizen gereden 
en heb overal bloemen gebracht.  
Nu ben ik bijna thuis en stop overal nog even waar ik mensen zie en vraag of 
ze ook een bosje willen.”  
We waren blij verrast, maar ook aangedaan door zoveel onverwachte 
goedheid die we kregen, niet alleen in de tulpen maar ook in het ontroerende 
verhaal daarbij. 
De man reed weer weg en daar wij stonden wij, zij leunend op haar bezem, ik 
met mijn fiets aan de hand. Beide met een bos gele tulpen van maar liefs 30 
stelen! 
We zeiden, “wat is dit geweldig, krijgen we zomaar een arm vol zonnestralen 
in de handen gedrukt.  
Zonnestralen in donkere dagen. Kom we gaan ze op de vaas zetten!” 

Ds. Tia Braam 
 
Wel en wee in het pastoraat…….. 
 
Een herinnering…… 
Witte pakken, plastiek handschoenen, mondkapjes, haarnetjes, hoesjes om de 
schoenen….., ze riepen een herinnering bij me op. 
Ik was predikant in Kerkrade.  
Een stel uit de gemeente was zwanger.  
Ik had alvast een mooie kinderbijbel uitgezocht, het gebruikelijke cadeau van 
de kerk, als er ergens een kindje werd geboren.  
 
Het geboortekaartje kwam: Geboren Eline.  
Helaas is er geen kraamvisite mogelijk  in verband met de zorgelijke 
gezondheidstoestand van de Eline.  
Eline, ligt n.l. in het ziekenhuis. 
 
Een aantal dagen later, op zondagmorgen, direct na de kerkdienst ging de 
telefoon. De situatie rondom Eline was kritiek.  
Of ik die middag om half drie, Eline in het ziekenhuis wilde komen dopen.  
De verwachting was dat Eline zou gaan sterven.  
De ouders wilde zo graag dat Eline nog gedoopt zou worden, ze wilden op deze 
manier laten weten dat ze Eline toevertrouwden in de handen van God. 



Het was een heel bijzonder en heel emotioneel allemaal.  
De ouders, het oudere zusje, de ouderling, ik, opa’s en oma’s en twee tantes, 
we waren allemaal gehuld in:  
een wit pak, plastiek handschoenen, een mondkapje, haarnetje en we hadden 
hoesjes om de schoenen. 
 
Ik las Psalm 23: 
“Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij 
mij, 
Uw stok en uw staf, zij geven mij moed.” 
 
Ik stak mijn vingertop in een bakje gedestilleerd water en tipte drie keer Eline 
haar hoofdje aan…. 
Ik mocht zeggen: “Eline: ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest” 
En ik zong, zo goed en zo kwaad als het ging: (liedboek 1973, lied 3 en 4 
samengevoegd) 

 
 “Niemand, die ons helpen kan,  
niemand kan ons kind beschermen.  
Wie zijn wij? Neem Gij het dan,  
draag het in uw groot erbarmen.  
Schrijf de naam door ons gegeven  
in het levensboek ten leven.” 

 
Ik gaf de ouders een doopkaars….. 
En ik mocht alle aanwezigen de zegen van God geven:  

 
“De Heer zegene en Hij behoede u,  
de Heer doet zijn aangezicht over u lichten  
en is u genadig,  
de Heer verheffe zijn aangezicht over u,  
en geven u vrede!”  
Amen 

 
Eline knapte op, ze lag nog 9 maanden in het ziekenhuis, toen kwam ze 
thuis……. Aan de zuurstof weliswaar. 
Een poosje later, de ouders belden me op….of ik “op kraamvisite” kwam. 
Natuurlijk.… ik wilde Eline graag weer eens zien…. 
Ik ging en nam de kinderbijbel, die nog altijd wachtte om gegeven te worden, 
mee. 
 
  



Het was bijzonder om te zien.  
Aan het plafond van de huiskamer waren rails aangebracht, aan de rails hing 
een zuurstofslang die met een tuigje aan Eline was vastgemaakt.  
Op deze manier kreeg ze zuurstof toegediend. De zuurstoftank stond achter in 
de keuken.  
Eline kon al kruipen en kroop vrolijk met de slang in haar neus door de kamer. 
Ik mocht de kinderbijbel geven. Grote zus nam het gretig in ontvangst, zij 
begreep de plaatjes al! 
We hebben toen samen God gedankt  
voor alles wat we tot nu toe mochten ontvangen en  
gevraagd om kracht en sterkte voor wat nog komen ging.  
We vroegen om hulp en nabijheid en  
gaven ons over aan Hem in wiens handen we veilig zijn. 

ds. Tia J. Braam 
 
VAN DE KERKENRAAD 
De kerkenraad heeft vergaderd op 5 maart. 
De jaarrekening over 2019 is voorlopig vastgesteld. De definitieve vaststelling 
zal in de volgende vergadering aan de orde komen. Een beknopte versie is 
elders in dit blad opgenomen. 
In verband met de herinrichting van het centrum van Diever zal de gemeente 
Westerveld zorgen voor een nieuw mededelingenbord voor de kerk. 
De telefoon in de kerk doet het niet meer. Er zal een nieuwe worden 
aangeschaft. 
Er zal een voorstel worden gemaakt voor een werkplan voor de predikant en 
van een beknopt nieuw beleidsplan. 
De beroepingscommissie heeft een aantal gesprekken gevoerd. 
 

Tom Griffioen 
 
Als afsluiting van de kerkenraadsvergadering las Immy Zuidema het volgende 
gedicht voor. We gedenken dit jaar 75 jaar vrijheid. Met al het nieuws van het 
coronavirus zouden we dit bijna vergeten. Vandaar dit gedicht. 
 

Lied van de vrijheid 
Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd, 
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht. 
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven, 
zo vindt het zaad de ruimte van het leven. 
Want vrijheid is 
geen wildernis, 
geen vrijplaats voor geweld, 
maar zaad en woord, 
gezaaid, gehoord, 
een vruchtbaar, open veld. 



 
Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid, 
niet aan een leider, macht of majesteit, 
maar aan de bron, het hart van ons geweten, 
de stem van God, de moeder van het leven. 
In vrijheid klinkt 
een lied dat zingt 
van wederzijds respect 
voor wie je bent 
gezien, gekend 
als vrouw, als man, als mens. 
 
René van Loenen 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
De jaarrekening over het boekjaar 2019 is gereed. Deze sluit met een voordelig 
saldo van € 289. Begroot was een nadelig resultaat van € 9.272. Ingevolge 
ordinantie 7 ligt de jaarrekening vanaf maandag 6 april a.s. gedurende een 
week ter inzage bij de administrateur van ons college, Mindert Veenstra, 
Hoofdstraat 16, 7981 AA Diever. Indien u de jaarrekening wilt inzien kunt u 
contact met hem opnemen via telefoonnummer 0521-593184 of via de mail 
mindert.veenstra@gmail.com. Graag van tevoren een afspraak maken. 
 
DIACONIE 
 
Collecten  
In de komende weken worden er geen kerkdiensten gehouden en er wordt dus 
ook niet gecollecteerd. Dat is een gemis. De diaconieën willen u de kans bieden 
om ook in deze tijd met uw gift “net te doen“ of er een kerkdienst is. U kunt uw 
gift via een bankoverschrijving doen; we hebben daarvoor de volgende 
suggesties: 
 
Kerk in Actie, Noodhulpprogramma 
Rekening NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Vluchtelingen Lesbos 
Met uw gift maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie via haar partnerorganisaties 
de vluchtelingen op Lesbos kan helpen met voedsel, medicijnen en onderwijs. 
Lees meer over de situatie op www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos. 
 
Voedselbank 
De voedselbanken hebben ook te lijden onder het coronavirus: het aantal 
mensen dat van hen afhankelijk is neemt toe en dat zal naar verwachting eerder 
meer dan minder worden. U kunt de voedselbank Zuidwest Drenthe steunen 
door een gift op rekening NL55 RABO 0101 0566 72. 
 

mailto:mindert.veenstra@gmail.com


Kerk in Actie 40-dagen Ghanese straatmeisjes  
NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana 
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen 
noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan 
hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk.  
Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen 
naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal 
niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar 
moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen 
ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. 
Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal 
veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een 
meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de 
kans die ze zelf kreeg. 
Door uw bijdrage kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien 
maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze 
worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes 
te maken.  
Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten. 
 

Tom Griffioen 
 
Het was begin 2020...  
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,  
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel 
regen. 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de 
mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart...  
Het was Maart 2020...  
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's 
stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten 
en dat over de hele wereld. Landen gingen op slot, de mensen konden niet 
geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan 
de hand was. 
Maar de lente wist het niet. 
En de bloemen bleven bloeien. 
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. 
En de zwaluwen kwamen terug. 
En de lucht werd roze en blauw.  
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen  
Het was Maart 2020...  
De jongeren studeerden online, vanuit huis. 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis. 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond 



uit te laten.  
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars. 
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken.  
Mensen moesten vanuit huis gaan werken.  
Ondernemers kwamen in de problemen.  
De meeste kinderen konden niet meer naar school.  
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en 
onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen wist het.  
Maar de lente wist het niet en het ontsproot. 
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af. 
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren. 
Het was Maart 2020.  
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief. 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten.  
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging.  
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk.  
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg.  
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet 
en niemand wist wanneer dat weer kon. 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was.  
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...  
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!  
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...  
En de weken duurden ineens veel langer...  
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden 
volgen... 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...  
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit 
verwacht...Iedereen wist wat er gebeurde.  
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien.  
De Magnolia stond in de knop.  
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes. 
 
En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. 
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen. 
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de 
vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit.  
Sommigen leerden een nieuwe taal.  
Sommigen ontdekten kunst.  
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf 
terug.  
Anderen stopten met onwetend onderhandelen.  
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin.  
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen.  



Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te 
vinden. 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te 
koken.  
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden 
helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit.  
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze 
manier samen te zijn. 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te 
doen. 
Mensen herstelden van hun stressvolle leven. 
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar. 
Sommigen maakten flyers van papier met hun telefoonnummer erop zodat 
eenzame mensen ze konden bellen.  
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet 
zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan. 
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg.  
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen. 
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle 
artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren 
om in de zorg alles draaiende te houden. 
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en 
verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van 
zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle 
mensen…  
 
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf 
opnieuw uit. 
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met 
elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal. 
En de lente wist het niet,  
En de bloemen bleven bloeien en de bomen liepen uit. 
En het werd steeds warmer.  
En er waren veel meer vogels.  
En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie 
voorbij was.  
 
En dat het virus had verloren!  
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 
 
En toen ging iedereen de straat op...  
Met tranen in de ogen...  
Zonder maskers en handschoenen… 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was.  



En de wereld was mooier en liefdevoller geworden.  
En de mensen waren humaner geworden.  
En ze hadden weer waarden en normen.  
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen. 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was 
genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.  
En toen kwam de zomer....  
Omdat de lente het niet wist.  
En hij was er nog steeds.  
Ondanks alles. 
 
Ondanks het virus. 
Ondanks de angst.  
Ondanks de dood.  
Omdat de lente het niet wist,  
leerde iedereen  
de kracht van het leven… 

Susan Blanco (De Taalrecycler)  
 
BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES 
Voor de volgende Samenspraak 22 april inleveren bij:  
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiter-
Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.  
Samenspraak verschijnt op: 1 mei, 5 juni en 3 juli 2020 
 
 
 
 
  



BIJBELLEESROOSTER 
 

zondag 5 april Mattheüs 21:1-17 

maandag 6 april Exodus 13:17-14:14 

dinsdag 7 april Exodus 14:15-31 

woensdag 8 april Mattheüs 26:1-16 

donderdag 9 april 
Witte donderdag 
Mattheüs 26:17-75 

vrijdag 10 april 
Goede vrijdag 
Mattheüs 27:1-56 

zaterdag 11 april 
Stille zaterdag 
Mattheüs 27:57-66 

zondag 12 april 
Pasen 
Mattheüs 28:1-7 

maandag 13 april 
Tweede Paasdag 
Mattheüs 28:8-15 

dinsdag 14 april Exodus 15:1-21 

woensdag 15 april Exodus 15:22-27 

donderdag 16 april Exodus 16:1-20 

vrijdag 17 april Exodus 16:21-36 

zaterdag 18 april Psalm 111 

zondag 19 april Prediker 9:1-10 

maandag 20 april Prediker 9:11-18 

dinsdag 21 april Prediker 10:1-11 

woensdag 22 april Prediker 10:12-20 

donderdag 23 april Prediker 11:1-10 

vrijdag 24 april Prediker 12:1-14 

zaterdag 25 april Psalm 95 

zondag 26 april Handelingen 15:1-5 

maandag 27 april Handelingen 15:6-21 

dinsdag 28 april Handelingen 15.22-35 

woensdag 29 april Handelingen 15:36-16:5 

donderdag 30 april Handelingen 16:6-15 
 

vrijdag 1 mei Handelingen 16:16-24 

zaterdag 2 mei Handelingen 16:25-40 

 


