
Zondagmorgen, 12 April 2020 

 

Zalig Pasen allemaal,  

 

Een Goede Week en een Pasen als nooit tevoren!  

De vieringen van die dagen woonden we bij via de media, i.p.v. met elkaar in een 

versierde kerk met kaarsen, wijwater, wierook en mooie gezangen. 

Nu moeten wij ons huis maar een beetje versieren; het paaskaarsje aansteken, 

dat samen met het palmtakje de afgelopen week bij de kerk gehaald kon worden 

of gewoon een andere kaars. 

Je ‘paasbeste’ kleren aan en de tafel gezellig dekken, ook al ben je alleen. 

Verzin een bijzonder etentje; iemand stelde voor om eens te kijken in de 

voorraadkast naar alle pakjes en potjes (nog net niet over de datum!) en daar een 

verrassend recept mee te maken. Wie weet wat een creativiteit er naar boven komt!  

Ook schreef een parochiaan:  

‘Wat mis ik de kerkgang en ook het koffie drinken na afloop, dat is toch een sociaal 

gebeuren’. 

Ik denk wel eens: heb ik dat altijd genoeg gewaardeerd? Het was zo vanzelfsprekend!! 

Maar de moed  verliezen doe ik niet, vertrouwen in de toekomst heb ik des te meer. 

Een mooie en bemoedigende boodschap: 

Je vasthouden aan Gods belofte: ‘Wees niet bang, Ik ben bij je’. 

Zoals staat in het gedicht dat Eva voor ons gevonden heeft. 

 

Meer dan ooit 

bouwen wij op Uw belofte: 

WEES NIET BANG. IK BEN BIJ JE. 

Meer dan ooit 

hopen wij op Uw Heilige Geest dat hij ons inzicht en vrede geeft. 

Meer dan ooit 

willen wij dat Uw zoon Jezus Christus 

opstaat uit de dood en ons in ons leven begeleidt. 

Laten wij aan elkaar denken, met jou en met elkaar verbonden blijven, 

en help ons vol vertrouwen naar het leven te kijken, 

dat ons met Pasen waardevoller lijkt dan ooit. 

Christel Winkels 

 

Wij wensen jullie allemaal heel fijne Paasdagen, Jan, Eva, Ali 


