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Verhalen en beelden rond de 40dagentijd en Pasen 2020  
in en vanuit de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

  

 

Vrij plotseling kunnen er in maart vanwege de corona-
crisis geen kerkdiensten meer gehouden. 
 
Daarom verhuist de berg van het paasproject van de 
kindernevendienst voor de video-opname van de 
kerkdiensten van Oosterbeek naar Schaarsbergen. 
 
Deze foto wordt zo bijna een icoon. Een beeld van hoe 
we in deze tijd met elkaar nieuwe wegen vinden om 
het samen vieren en het op elkaar betrokken zijn vorm 
te geven. 
 
… de kerk komt naar u toe 
… er ontstaan nieuwe vormen in het omzien naar 
elkaar 
… de betrokkenheid wordt veelkleurig 
 

 
Jantien Ruisch vertelt enthousiast hoe ze enkele 
gemeenteleden het digitale linkje van de uitzending stuurt 
om zo de digitale kerkdiensten mee te kunnen vieren.  
 

 

Een kerkdienst meevieren achter 
een klein of groot beeldscherm. 
Het is wel wennen maar er 
komen veel positieve reacties: 
“het voelt alsof ik er bij was”  
“ het uitdelen van het brood op 
Witte Donderdag, het leek of ik 
het aangereikt kreeg” 
“mooie opnames, daar ben ik blij 
mee”. 
 
In verschillende tehuizen wordt 
de kerkdienst live uitgezonden 
op een eigen kanaal. 
 
Foto Verburgt Molhuysen Staete 

  
Eind maart wordt bij veel ouderen een kaart bezorgd met 
onderstaande foto. 
 
 

 

Lieve mensen, 
 
We leven in een verwarrende tijd. We zijn niet meer in 
staat elkaar te ontmoeten en volgen met zorg de 
nieuwsberichten. Toch gebeuren er in deze corona-
crisis ook veel mooie dingen. Mensen zien naar elkaar 
om, helpen elkaar en proberen op allerlei manieren 
toch contact met elkaar te houden. 
Vandaag willen we u laten weten dat we met u 
meeleven en u niet vergeten zijn, daarom dit kaartje. 
Mocht u even met iemand willen praten, bel dan gerust 
met een van de onderstaande mensen.  
 
Hartelijke groeten vanuit de kerk 

https://www.facebook.com/derankzetten/photos/a.579959075500702/1571580013005265/?type=3&eid=ARBsHlGzYG4h1MQ4adc5WdWDGRiBHWJmIPTTPuELgkdK_CPVySe91FjLKGt3I430cEI7wPZAg_akdzmJ&__xts__%5B0%5D=68.ARAKOQkCaOQBykFKwGmkMjJwAkDN1hcb13XaWhilmCwg8JMNzVYhZzwSa9maYqUdmsHfE3VI3VIqhTBUeqQQdbw5TOEcV2IhnvQUkhcxA0wS7it_wbGU7YdaMer2YdkJNKnCuE6p9LFcY2UiKTvKLEj4fcA0Fo9OTDoSef8cbtky6qeSl3Q8tcqeu2apu99m4J5r7uGz2ZBx2f5rVkHZucQ7eb8Lvw0LJCCz_zOzpe3OfGU7uBvLc1OI1Vwrp9vnvmyNFdWI8xz9NPNL8GxmqhYjj0RIp5RHDrH_lzyqpl2E6gmhNDGdGAeUh7mI7ejS_McltL7GgFPs5AHDiOOiru_W6A&__tn__=EHH-R
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Een digitale palmpasenoptocht 

 
Er komt een oproep aan (groot)ouders om samen met 
(klein)kinderen een palmpasenstok te maken voor een 
digitale palmpasenoptocht.  
En de ezel zal er bij zijn maar hoe zal dat er uitzien?  
 
Het filmpje met de muziek van Elly en Rikkert maakt het 
bekijken van die palmpasenoptocht tot een feest. 
Kopieer de link om het filmpje nog weer te bekijken. 
https://youtu.be/N-nbVUinTf4?t=16 
 
 

 

 
 

  

 
 
 

 

  
 
 
 
Paasattentie voor de 
“vaste” 
thuisluisteraars, 
verzorgd door Alie 
Tijmes en zoals de 
vorige keren opnieuw 
bezorgd door Giel 
Kollaard 

 
De diaconie laat setjes tijdschriften bezorgen bij de 

verschillende tehuizen 
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Witte Donderdag 
 

  
  

Goede Vrijdag 
 

 

 
 
Nu valt de nacht. Het is 
volbracht: 
de Heer heeft heel zijn 
leven 
voor het menselijk 
geslacht 
in Gods hand gegeven. 
 
’t Is goed o Heer, Gij hoeft 
de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer 
in uw dood begraven. 
NLB 590 : 1 en 4 

 
Een leeg kruis rotsvast tussen de stenen.  
De zwarte tule: het donker dat gaat 
komen 
  

  

  
 
 

 
 
Goede Vrijdag - Het licht is gedoofd 
 
In stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht van ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw 
heeft Hij aan ons gegeven. 
 
NLB 571 : 4 

   
 

Paaswake 
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Hedera om het kruis, het staat voor het groen van het 
doorgaande leven.  
De kaarsjes branden voor het licht dat doorbreekt.  

 
 
 
 
De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen. 
 

 
 

 

  

Paasmorgen vanuit de Vredebergkerk 
 

 

 

 
 
Een leeg graf en de berg waarop Jezus zich aan zijn 
volgelingen laat zien. 
De uitbundige witte bloemen laten de kracht van het 
nieuwe leven zien. 
De liturgische schikking is gemaakt door Di-Ja Roelofs. 
 

 
  
Ds. Oebele van der Veen vertelt de kinderen dat we op 
deze Paasmorgen stil staan bij een open graf.  
We zien de berg  van het paasproject van de 
kindernevendienst.  
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Martine van Brakel (trompet), Inga Breur 
(euphonium) en Henk Gerritsen (organist) verzorgen de 
muziek. 

 
 
Achter de schermen wordt veel werk verzet om de 
kerkdiensten zo met elkaar mee te vieren. In de laatste 
bijEen leest u daarover een artikel. 
Voor de video-opnames en -montage zijn we veel dank 
verschuldigd aan Joop Bal.  
 
Wat zijn we blij met de vele vrijwilligers die ieder op een 
eigen wijze met zijn of haar kwaliteiten zich inzetten om dit 
alles mogelijk te maken.  

 
  

Rhodoritueel voor Oude Kerk en buurt 
  

 

Ds. Oebele van der Veen en zijn vrouw, Arianne Boon, 
zullen over enige tijd Oosterbeek verlaten omdat hij 
vanwege zijn leeftijd zijn werkzaamheden binnen de 
Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze zal gaan 
afronden. 
Bij wijze van afscheidscadeau planten zij vrijdagmorgen 
17 april rododendrons in de tuin van de Oude Kerk in 
Oosterbeek.  
Op ruime afstand van elkaar kijken enkele 
buurtbewoners, afgevaardigden van Stichting Vrienden 
van de Oude Kerk en kerkelijke bestuurders toe.  
 

  
 
 

Van de redactie 
We weten niet hoe vaak zo’n verslag zal verschijnen. Maar hebt u ook beelden en verhalen die u wilt delen met 
anderen, mail het naar webredactie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
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Verhalen van enkele gemeenteleden over geloven en Pasen in Corona-tijd 
  
Geloven in God in deze tijd, ik geloof dat God dit nooit zo bedoeld heeft.       
Wanneer ik boos ben of verdrietig, dan denk ik aan Gods schepping. 
Planten, dieren en mensen zijn zo bijzonder gemaakt daar word ik weer blij van. 
Maar wij mensen maken er een potje van!! 
Kerk zijn is nu heel belangrijk. De kerk komt nu naar ons toe met een life-verbinding, 
heel bijzonder !! 
Jezus leerde ons naastenliefde en we kunnen vooral nu, mensen helpen waar nodig. 
Een kaartje, belletje of een boodschap is een kleine moeite toch? 
Elbertine van der Pas-Roekx  
 

Voor mij persoonlijk heeft geloof vooral te 
maken met vertrouwen, met hoop. Dat 
vertrouwen op God is vaak niet makkelijk. 
Het moeilijke in dat vertrouwen is dat we 
God niet altijd kunnen begrijpen. Ik snap 
niet waarom het coronavirus er nu is. 
Maar de bijbelse geschiedenis laat mij zien 

dat God trouw blijft, zelfs door het tegendeel heen. Zo 
probeer ik dan toch op God te vertrouwen, ook op 
momenten dat het moeilijk is. 
Jan Vierdag reikte dit gedicht van Henri Nouwen aan. 

Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling, 
en toch blijven zingen in het duister. 
Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in de morgen, 
is in slaap vallen en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 
Is bij storm op zee land ontdekken. 
Is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 
Zolang er nog hoop is 
zolang is er ook bidden, 
en zolang zal God je in zijn handen houden. 

  
Dank U wel voor de sterren en de maan 
Dank U wel voor het groeien van het graan 
Dank U wel voor de dieren in de wei 
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
Met het zingen van dit voor ons nieuwe liedje, na het eten zijn wij aan het begin van de 
veertigdagentijd gestart. 
Dit in combinatie met een gezinsboekje van Tear, we hebben gelezen over de berg 
Moria, de Horeb, de Sinai, de Karmel en zijn nu in de heuvels van Galilea aangekomen.  
Op zondag missen we de kerk enorm. Best lastig om hier een vorm thuis voor te vinden. 
We bekijken de dienst samen, zingen wat mee met paasliedjes van spotify en deze week 
natuurlijk het liedje een wijs man bouwde zijn huis op een rots met een super leuke 
video clip waarin Bob de Bouwer een huis bouwt op een rots en buurman en buurman 

op zand. Ondanks het vele gemis wat er is in deze tijden genieten we ook volop van elkaar. 
Henrita Aalbers 
 
 

 

Van een gemeentelid (naam bij redactie bekend) 
“Onze overbuurman woont alleen en heeft het 
coronavirus. Hij mag het huis niet uit en door middel 
van de “fijne buren app” geeft hij zijn boodschappen 
aan ons door. 
Wij brengen versterkende dingen voor hem, zoals: 
eten, soep of vers geperst sinaasappelsap. 
Volgens ons heeft ook iedereen veel zorg en liefde 
nodig. Jezus heeft ook mensen geholpen zonder een 
tegenprestatie te verlangen”. 

 
 


