
 

 

Pasen laten zien in Wezep. 
 
De kinderen kunnen Pasen laten zien doen door een mooie poster, 
raamschildering of een stoepkrijt tekening te maken. Dat kan door een 
mooi kruis te tekenen, een stukje van het Paasverhaal of een mooie 

tekst op te schrijven. Zo kunnen we het Paasfeest laten 
zien aan elkaar en aan de mensen bij je in de buurt. Het is 
een soort alternatieven berenjacht zodat we dat op een 
veilige manier aan elkaar kunnen laten zien. Daarnaast ben je zo ook echt kerk in jouw 
buurt. Maak er vervolgens een foto van en deel die via Facebook of Instagram.  

Deel de foto op Facebook met NGK Wezep en op Instagram met @jeugdwerkwezep. En bij allebei 
met #MorgensterWezep. Zo kunnen we elkaar ook via de sociale media volgen. Of maak een mooie 
video wat Pasen voor jou is en deel die op TikTok. Heel veel succes!! 
 

Een paar websites 
De afgelopen periode stond op de website van de kerk een link naar www.creatiefkinderwerk.nl. In 
verband met de crisis is deze website nu helemaal vrijgegeven om te gebruiken voor de kinderen 
thuis. En deze sluit aan bij Goede Vrijdag en Pasen.  

Beste zusters en broeders, 
 
Zondag vieren we als gemeente Pasen. Samen met elkaar. Nu zou je kunnen vragen: samen? Met 
elkaar als gemeente? Klopt dat wel? Toch wel, ondanks dat we niet samen kunnen komen in de 
kerk.  
Maar we vieren het. Niet door een dienst in de kerk, maar we gaan het wel samen online vieren 
met de diensten zondagmorgen en zondagmiddag.  
We hopen dat u allemaal de diensten kijkt en/of luistert en het toch zo meemaakt.  
 
Spontaan 
Afgelopen week is spontaan een aantal mensen bij elkaar gekomen om deze dienst wel samen 
voor te bereiden. Hoe dat gaat ziet u in de dienst op zondagmorgen. Een ding willen we alvast met 
u delen: er zijn filmopnamen gemaakt op de begraafplaats. Zo zijn er verschillende mensen uit de 
gemeente die hun bijdrage aan de dienst leveren, zodat het toch iets meer samen is.  
 
Verder vindt u in deze info een aantal tips om te doen met Pasen. Voor uzelf, maar ook om de 
kinderen en jongeren erbij te betrekken.   
 
We wensen u een heel gezegend weekend met op vrijdag de dienst vanuit het Noorderlicht en op 
zondagmorgen en middag vanuit de Morgenster.  
 
Hartelijke groet, 
Karina Groothuis, Rachel 
van het Ende, Albertine 
Uitslag, Stephanie van Dijk, 
Jacqueline Kroese, Ietje 
Lodewijk, Marco Kroese, 
Charlie Lodewijk 

http://www.creatiefkinderwerk.nl/


De volgende website willen we ook met jullie delen. Het is een mooi middel om als gezin samen de 
Stille week te vieren als gezin. Als u dit leest is de Stille week al ver gevorderd, maar we vonden hem 
zo mooi dat we je deze niet wilden onthouden. https://powertothemamas.nl/gratis-
paastafelverhalen-stille-week/  

https://www.bijbelgenootschap.nl/juistnu/?utm_source=bijbel-basics&utm_medium=email 
 

Stuur een paasgroet naar gedetineerden in Nederland en in het buitenland. Dat is de jaarlijkse actie 
de Kerk in actie elkaar houdt om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen. Via bijgaande 
link vindt u informatie hoe u kaarten kunt bestellen en waar u die heen kunt sturen. Een mooie 
manier om Pasen te delen en zichtbaar te maken. Via deze link vindt u meer informatie hierover.  
https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/ 
 

 

Dit is een vreemde Pasen, 

zo anders dan voorheen: 

we bidden afgezonderd, 

we zingen thuis alleen. 

Met iedereen op afstand, 

ook wie de dienst nu leidt: 

een lege kerk, een beeldscherm, 

wij vieren ver verspreid. 

Geen zingende gemeente, 

geen hartverrukkend koor, 

hoe dringt dan nu de vreugde 

van Pasen tot ons door? 

Geef elk, aan huis gebonden, 

toch de genade om 

uw opstanding te vieren: 

elk huis een heiligdom. 

 

Niet van een kerk vol mensen 

straalt nu de blijdschap af, 

maar van het nieuws van vrouwen 

die zien het lege graf; 

van leerlingen die twijf’lend 

naar Galilea gaan, 

vol vreugde Hem herkennen: 

de Heer is opgestaan! 

In alle zorg en moeite 

bedenken wij toch wel 

wie voor ons heeft geleden, 

wie daalde in de hel, 

wie daar de weg ons baande, 

geen dood die Hem nog bindt; 

nu kan ons niets meer scheiden 

van Hem die ons bemint. 

Wij danken U met Pasen, 
als kerk, hoe ook verspreid 
en toch uw ene lichaam, 
U dienend wijd en zijd. 
Door thuis of bij een ziekbed 
te zorgen voor elkaar 
wordt hier het nieuws van Pasen 
ook in ons leven waar.
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