
 

 

 

 

 

 

 

Ontmoeting van hoop 
‘Goedemiddag!’ De vrolijke begroeting van de kassière beurde me op. Toen ik een beetje somber en in 
mezelf gekeerd stond te wachten in de rij voor de kassa. Een simpele begroeting is waardevol. 
Onderlinge ontmoetingen zijn waardevol. Veel van die spontane ontmoetingen zijn er niet meer. En ik 
denk dat velen van ons dat missen. Het maakt ons afstandelijker, we kunnen opgesloten raken in 
onszelf. In de onderlinge ontmoeting ervaar je mens te zijn met anderen. Je kunt even op verhaal 
komen.  
 
De kerk als geloofsgemeenschap kan een plek zijn om op verhaal te komen. Ontmoetingsruimte van 
God en mensen. Daar kom je het opgesloten zijn in jezelf te boven. Een ruimte waar we stil worden, 
bidden en zingen, Bijbelwoorden horen en verhalen delen. De kerk is een ruimte waar God ons in ons 
diepste wezen wil ontmoeten. In de mens Jezus ontmoeten we God. Mens die andere mensen wil 
ontmoeten, hen ruimte geeft om op verhaal te komen. 
Het verhaal van Pasen wil ons opbeuren. We zien hoe het leven van Jezus eindigt met de dood aan het 
kruis. Verraden en verlaten door mensen. Je wordt er somber van. Maar de dood heeft niet het laatste 
woord. Jezus staat op uit de dood. Dat mag ons opbeuren. Mensen mogen dan afrekenen met de zoon 
van God, maar God rekent niet af met de mensen. 
Pasen is het feest van een nieuw begin, er is vergeving en genade. God blijft in u, jou en mij geloven. Als 
gelovigen mogen we leven uit die hoop. God beurt ons op met de hoop op een nieuw begin. Zoals dat 
opgewekte ‘Goedemiddag!’ van de kassière. Het maakt je dag anders, vrolijker. Als kerk willen we zo’n 
plek zijn. Plek van ontmoeting waar we elkaar opbeuren. 
 
Gezegend Pasen toegewenst! 
Wiebe Feddema| wiebefeddema@hotmail.com | 0511 227108 
 
Kerk diensten online: 
De kerkdiensten vanuit het kerkgebouw zijn online  
en live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
 
Zondag 28 maart 9:30 uur Palm Pasen 
Ds. H.F. de Vries, Ternaard 
 
Donderdag 1 april 19:30 uur Witte Donderdag  
(Heilig Avondmaal) 
Ds. J.G. Arensman, Drachten 
 
Vrijdag 2 april 19:30 uur Goede Vrijdag 
Dhr. W. Feddema 
 
Zondag 4 april 9:30 uur 1

e
 Paasdag 

Dhr. W. Feddema 
 
Maandag 5 april 9:30 uur 2

e
 Paasdag  

Muzikaal uurtje met verzoekliederen uit de gemeente 
Dhr. W. Feddema 
 
 

DAT ER EEN MORGEN KOMT 
Ga met ons God, 

de lange weg 
van onmacht en verdriet 

naar kracht en opstanding. 
Ga met ons die weg 

die over sterven heen 
naar onaantastbaar leven voert. 

Duld onze vragen. 
Erken ons verdriet. 

Verzacht wat zo’n pijn doet. 
En laat er ook licht zijn. 

Blaas de gloed 
van verlangen weer aan. 
Dat er een morgen komt 

die ons optilt. 
Dat er een avond is 

van vervulling,  
van eeuwig weerzien 

en thuis zijn met allen. 
 

(Kris Gelaude, voor wie bidden wil) 
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