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Speciale editie Berichtenblad nr 755c     10 april 2020 

 

 

Van uw kerkenraad 
 

Hierbij ontvangt u een speciale editie van ons berichtenblad voor Pasen. Deze is bij u 

rond gebracht met nog een kleine attentie om het Paasfeest, nieuw leven te vieren. 

 

Naast de huisdienst vindt u een pastorale brief van de Friese Doopsgezinden en tot slot 

enkele mededelingen en een noodkreet uit Peru, die ook onder Corona te lijden hebben. 

 

We verlangen ernaar dat we elkaar weer eens mogen ontmoeten, maar hopelijk voelen 

we ook langs deze weg ook met elkaar verbonden. De kerkenraad wenst u fijne Pasen! 

 

Wietske 

 

 

 

‘de Heer is waarlijk opgestaan!’ 

 

 

God, 

geef me rust en vertrouwen, 

opdat ik me niet mee laat slepen 

door angst en paniek. 

Geef me wijsheid, 

opdat ik het goede doe 

en het dwaze laat. 

En geef me liefde, 

opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens 

en bereid ben te helpen waar nodig. 

Irene van der Meulen 
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Aan de doopsgezinde gemeenten van Friesland,  

 

Beste zusters en broeders,  

 

Zondag was het Palmpasen, het begin van de Stille week. Nooit is deze week zo vreemd 

stil begonnen als nu. Hadden we in maart de stille hoop dat we misschien met Pasen 

weer naar de kerk mochten gaan om het mooiste feest van het jaar met elkaar te vieren, 

dan werd afgelopen dinsdag bij de persconferentie ons wel duidelijk gemaakt dat we een 

kerkdienst voorlopig wel kunnen vergeten.  

Toch is het is bewonderenswaardig hoeveel er figuurlijk, maar ook zeker ‘letterlijk’ achter 

de schermen wordt verzet. In korte tijd zijn er prachtige initiatieven ontstaan bij 

voorgangers, pastores, geestelijk verzorgers en gemeenteleden om elke gemeente via 

radio, t.v. en internet van geestelijk voedsel te voorzien. Dat is ronduit hartverwarmend 

en het doet ons allen meer dan goed. Maar als we heel eerlijk zijn dan missen we elkaar 

natuurlijk, we missen het zingen en bidden samen en dat is toch een wezenlijk onderdeel 

van de zondagmorgenviering.  Hoe mooi de lezingen ook aansluiten bij het leven van 

vandaag, hoe troostvol de woorden ook gekozen, hoe mooi de muziek ook klinkt, we 

missen elkaar ontzettend. We kunnen elkaar niet zien laat staan even aanraken en dat is 

nou juist wat deze tijd zo moeilijk maakt naast de zorgen en het verdriet wat we hebben 

vanwege dit virus. Een kneepje in de arm, een hand op je schouder, een glimlachend 

knikje, een vraag van hoe gaat het met jou? Het zijn juist deze kleine gebaren die ons 

doen beseffen dat we zonder elkaar niet gemeente zijn.   

En natuurlijk missen we ook de koster en de organist, het koffiedrinken met elkaar, de 

maandelijkse  bijeenkomsten en vergaderingen, kortom de reuring in de gemeente. 
 

Op Palmzondag begon de Stille week en in gedachten zijn we ook nu als Doopsgezinde 

Gemeenten van Friesland bij elkaar en houden we elkaar vast. Iedere gemeente viert 

deze week op haar eigen wijze, elke gemeente kiest voor haar eigen vorm, want dat 

kenmerkt ons ook. We zijn onderweg naar Pasen, het was een lange woestijntocht dit 

jaar, maar we zijn er bijna en het wordt Pasen! 

Hoeveel angst en verdriet deze tijd ook met zich meebrengt en hoeveel rouw en 

eenzaamheid we ook mee maken, we mogen vertrouwen op de Ene.  

Die de wereld schept elke dag weer die ons belooft: Ik laat niet los wat mijn hand begon. 

Het donker gaat voorbij, het wordt weer licht, het komt weer goed, het wordt weer 

Pasen.    

 

Peaske 2020 
 

Hjoed strûpe wy de mouwen op 

en dûnsje yn ‘e sinne, 

want de kjeld is út de loft: 

hjoed kin it spul begjinne. 

Juster wurdt net wer as nij, 

moarn moat de tiid noch komme 

de dei fan hjoed is tichterbij, 

iepent hert en blommen. 

 

 

Hjoed dogge wy it plein mei kryt, 

kleurje deade strjitten; 

asfalt laket hagelwyt- 

wa bliuwt no noch sitten! 

Juster komt hjir net wer lâns, 

moarn moat it paad noch fine: 

de dei fan hjoed jout kâns op 

kans sjoch de sinne skinen. 

 

Namens het bestuur van de Friese Doopsgezinde Sociëteit gezegende Paasdagen 

toegewenst.  Met een hartelijke groet,  

 

Gatske Koning – Hoogkamp, voorzitter en    

Korneel Roosma – de Vries, secretaris   
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Paasmorgen 
 “Nooit is een goede daad verloren, je bent niet alleen” 

12 april 2020 

 

 
Liturgie voor een huisdienst, enkele opmerkingen vooraf: 

 

• Welkom zuster, broeder, aan jou, u, jullie. Het is Pasen. En wel een volkomen andere 

Pasen dan we gewend zijn. Niet zo’n feestelijke sfeer, terwijl de natuur even 

uitbundig als anders. We zitten nog binnen, alsof de zware steen niet is weggerold! 

Dit jaar geen meubelboulevards, geen carbid of  Paasvuur. En wat misschien voor 

velen wel verdrietiger is, geen familiebezoek, samen met anderen genieten van het 

moois van het leven. Niettemin hopen we  met elkaar via deze ‘dienst op papier’ het 

Paasfeest te vieren. Weliswaar op afstand van elkaar, maar met verbondenheid en 

hoopvolle vreugde.   

• Overweeg deze huisdienst op het gebruikelijke tijdstip als andere jaren te houden. 

Dat verbindt de eenheid: als we dezelfde teksten beleven wordt de afstand minder 

groot.

• Overweeg om van tevoren één (of twee) c.d.(‘s) met (religieuze) 

• muziek te kiezen, één om mee te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.  

• Zo kunt u ook een kaars met lucifers klaarzetten. Liefst een mooie nieuwe kaars, om 

dat dat immers symbool is van de opstanding, de overwinning om de doodse 

krachten 

• Wanneer u met zijn tweeën bent, kunt u de liturgische, en de liedteksten (als een 

gedicht) om en om voorlezen. De liederen mag u uiteraard ook zingen. Of alles in 

stilte overdenken. 

• Overweeg bij wat voor onderdeel u zou willen staan, of blijven zitten. 

• En na de viering, of ervoor, is er koffie met paasbrood misschien of een eitje… 

 

 

Met een oude Paasgroet: ‘de Heer is waarlijk opgestaan!’  

wens ik u een goed Pasen toe! 

Ds. Geert Brusewitz, Doopsgezinde Gemeente Groningen 
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De gemeente komt in gedachte samen 
  

• Onze viering begint in stilte, de stilte van de stille zaterdag, ons stille huis 

misschien dat gevuld wordt met de hoopvolle woorden van het Johannesevangelie. 

• Stilte             

• Lezen:   Johannes 20 vers 1 tot en met 18 

1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit 

Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was 

weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie 

Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten 

niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op 

weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, 

sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag 

de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon 

Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de 

doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart 

opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het 

graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de 

Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen 

terug naar huis. 11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar 

het graf, 12en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind 

en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 

13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik 

weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ 

 

14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het 

Jezus was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de 

tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt 

neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide 

zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17‘Houd me niet vast, ‘zei 

Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters 

en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn 

God, die ook jullie God is.’ 18Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen 

hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. 
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• We zingen of lezen de woorden van het volgende lied:  Graan dat in de aarde 

Vanwege de bijzondere plek aan het begin van de viering kunt u ook nu muziek spelen die 
voor u bijzonder feestelijk is. Onder deze link vindt U begeleidend orgelspel       
https://youtu.be/0a-emQKnwYA   
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Met geweld begraven  

werd de liefde Gods.  

Rest haar niets dan rusten  

in de harde rots?  

Jezus is dood,  

geen weg lijkt meer te gaan. 

Liefde groeit als koren,  

als het groene graan.  

 

 

3 Zaad van God, verloren  

in de harde steen,  

en ons hart, in doornen  

vruchteloos alleen, -  

heen is de nacht,  

de derde dag breekt aan.  

Liefde groeit als koren,  

als het groene graan. 

 

 

• Ontsteken van een nieuwe kaars, onze Paaskaars 

 

En we groeten van een afstand onze broeders en zusters met een oude paasgroet: 

‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Zo mogen we ons verbonden voelen.  

U kunt ook bedenken wie u nu of later op de dag Goed Pasen wilt wensen.. 

 

about:blank
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• Bemoediging, in verbondenheid met allen: 

 

Nu het licht geworden is, mag het leven geleefd worden 

Nu het licht geworden is, mogen we naar elkaar omzien 

Nu het licht geworden, wordt zichtbaar wat goed en mooi is 

Nu het licht geworden is hoeft niets meer dood te lopen 

Nieuw begin, nieuw licht, nieuwe hoop voor ons allen 

 

• We zingen  

 
 

2 Ik zing voor God mijn morgenlied,  

want in de dageraad 

verrees de Heer en won voorgoed  

het leven metterdaad. 

 

3 Ik zing voor God mijn morgenlied.  

Zijn adem voedt mijn stem, 

verleidt mij niet tot eigen roem.  

Daarom zing ik voor Hem. 

4 Ik zing voor God mijn morgenlied.  

Alleen mijn zingen kan 

Hem dienen die er altijd is  

voor kind, voor vrouw en man 

 

• Lezen Psalm 118 uit: 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis 

 

Dank aan Hem, Hij is goed. 

Hij is vriend voor het leven. 

 

Ik was wanhopig, ik riep 

jij daar, en Hij gaf antwoord.  

Ik ademde op, als nooit eerder 

ik was niet bang meer, voor niemand. 

 

Beter te schuilen bij Hem 

dan te vertrouwen op mensen. 

Beter te hopen op Hem 

dan te vertrouwen op macht. 

 

Een horde stond om mij heen, 

tegen mij op, sloot me in. 

 

Zwerm horzels, zinderend vuur 

ik riep zijn naam, ze verwaaiden, 

ik riep – het waaide uit. 

 

En in mij zong een oud lied: 

'Uw rechterhand, Adonai, 

hoog opgeheven, bevrijdt ons, 

drijft ons de diepte der zee in: 

als een muur stond het water. 

Riep Vijand “ik achtervolgde ze” 

Gij stuurde uw storm van adem: 

als lood gezonken zijn ze 

in de aanstormende vloed.' 
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Open uw deuren voor mij 

ik die hard ben geslagen 

wil dank zeggen dat ik nog leef 

ik wil niet dood, ik zal leven. 

 

De steen die geen metselaar 

kon gebruiken, werd hoeksteen. 

Zo is geschiedt van godswege – 

begrijpen zal ik het nooit. 

 

Dit is de dag die moest komen 

hoog tij, zonovergoten  

dag van bevrijding en opstaan 

dag van zingen en dank. 

 

Dank aan Hem, Hij is goed. 

Hij is vriend voor het leven.

 

 

• We zingen (een aantal malen naar stilte toe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• We zijn stil. In de stilte staan we stil bij helpers en vrienden die wij in ons leven 

zijn tegengekomen, wat voor ons hulp is, vriendschap. 

 

• Overdenking: 

 

Ik lees 2 strofen voor van een wat ouder Paaslied. Omdat het me wat doet, maar me 

tegelijkertijd ook wel onzeker maakt, zo vast dat geloof, zo van binnenuit die Paasroep 

en dat vertrouwen: 

   1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

      dat Hij is opgestaan, 

      dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

      waar wij ook staan of gaan. 

     7 Nu is op aard geen goede daad 

      meer tevergeefs gedaan, 

      want wat gij goed doet is als zaad, 

      dat heerlijk op zal gaan. 

 

Het is een spreken hier haast boven je macht. Je zegt het naar jezelf toe. Want hoe 

maak je zoiets present anders in een wereld waar een virus rondwaart, als een Hein met 

een zeis. En dat nu, want wat gebeurt er niet steeds weer.  
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Een vriendin van ons post op Facebook fragmenten uit het dagboek van haar tante, 

Joods en als jong volwassene ondergedoken. De deur niet meer uit: ’Ik hoop dat alles 

weer gewoon wordt.’ Dat werd het voor haar niet meer, in 1944 werd ze vermoord. Maar 

toch, een dagboek omdat het een bijzondere tijd is die je wilt vastleggen, misschien wel 

om dagelijks er bij stil te staan dat dat zo is, om daarmee juist het gewone niet te 

vergeten. Er naar verlangen.. Mooie, misschien gewone dingen, grootste dingen, vrijheid. 

Ze hoopt er op.. Die hoop draagt het leven. Voor mij is dergelijke hoop verbonden met 

die vreemde realiteit die we geloven noemen. Geen weten, want er van weten? Kleine 

flardjes misschien, stukjes verhaal die misschien.. of … misschien ook wel niet. Net het is 

geen weten voor mij, het is een verlangen. En dan nog een verlangen waar ik vaak een 

hard hoofd in heb. Zeker als anderen het zich toe-eigenen en er mee aan de haal gaan. 

Van hen! Als je maar gelooft, dan is opstanding en genezing overal en steeds mogelijk. 

Ik denk dan aan van die dominees in de VS die gewoon doorgaan met mensen naar de 

kerk roepen voor een dienst. God beschermt tegen virus! En wij zijn hier vrij om te doen 

wat we willen in dit land van de vrijheid.. Het is een complot om de kerk af te breken.. 

Dat heeft niks te maken met Pasen als verhaal van nieuw leven, van de mogelijkheid 

leven anders te leven. Naar de bedoeling van de Eeuwige. Dit Pasen is verbonden aan die 

ellende daarvoor. Macht, dood, verraad.. Daarmee wordt het steeds moeilijker te vatten, 

maar wel relevanter. Het is een boodschap, zo wordt het immers genoemd : een 

boodschap, een verhaal van goedheid en hoop dat juist moet klinken als het moeilijk is, 

ook al sta je er dan waarschijnlijk het minst voor open. Immers als je een film zou zien 

die eindigt met een : ‘hij is niet dood!’ zou je het een slecht script vinden. Zo iets kan in 

onze gewone realiteit toch niet? Maar het is geen film waar je met een zak chips naar 

kijkt. Je bent deel van het verhaal! Je hebt niks te maken met scripts en mogelijke plots..  

Je zit in de werkelijkheid van deze wereld, van je eigen leven, van deze crisis, op dit 

moment. En als dan iets wat onmogelijk is aangezegd wordt, dan grijp je het met beide 

handen aan. Als een reddingboei… Waarom? Omdat er dan ergens iets in je, een stem, of 

ergens van buiten, stem of daad van anderen een ander einde maakt. En je hebt iets om 

je aan vast te houden. Hoop.. Wees niet bang… Je bent niet alleen.. Je kan wat! je kunt 

wat betekenen voor anderen.. Jij bent waardevol.. Al lijkt het einde altijd te winnen, er 

wordt verteld dat dat niet zo is. En dat geeft kracht om te leven, elke dag weer, voor wat 

maar helpt, voor mooie dingen die we voor elkaar kunnen doen. 

  

Begonnen met een oud lied wil ik eindigen met een nieuwe boodschap, net gemaakt.. 

Vanuit Stem in de Stad, de dak- en thuislozen opvang in Haarlem waar mijn zoon Kalle 

werkt. Er is nu bijna niemand, mensen mogen er niet komen in grote getale.. En veel van 

de onverwoestbare vrijwilligers zijn best al heel oud, niet verantwoord.  En die 

boodschap? “wees niet bang!” “Je bent niet alleen..” “Het graf was leeg… en…. Ook dit 

gaat voorbij!”  
 

Onverwoestbaar.. Een onopgeefbare boodschap, die met elk beetje hoop, met elk 

sprankje moed aan kracht wint. Tot wanneer? Ik weet het niet.. In ieder geval dan wij 

kunnen kijken..  

https://youtu.be/-VwpeHk-nEw    (U kunt natuurlijk ook hun hele drie dagen kijken. 

Zoek op Youtube Stem in de stad en u vindt de 7 filmpjes)                                                           

 

Amen 

about:blank
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• Voorbeden, stilte en Onze Vader  

    

Laten we bidden: 

 

Eeuwige , ongeziene, grote God 

wees nabij aan angst 

wees nabij aan onzekerheid 

wees nabij aan eenzaamheid 

wees nabij aan hen die ziek zijn, soms wij.. 

wees nabij mensen in armoede, soms wij 

wees nabij aan mensen die niet thuis zijn, op de vlucht, soms wij 

wees nabij aan mensen die verdwaald zijn in hun gedachten, 

achter een deur waarachter ze niet kunnen 

 

en breng nieuwe hoop 

breng nieuwe kracht 

nieuw vertrouwen 

geef zorg en liefde die in een ander daglicht plaatst, ook door ons 

breng oplossingen, ook door ons 

geef zin, ook door ons 

doe ons opstaan in het licht, de troost van Pasen, samen met ons 

 

In de stilte van ons eigen gebed noemen we u dat wat in ons hart leeft, op het puntje 

van onze tong soms.. 

 

Onze Vader die in de hemelen zijt 

uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome 

uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde 

geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

gelijk ook vergeven onze schuldenaren. 

en leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid - Amen 

 

 

• Woord van opdracht en zegen 

 

Dat we standvastig durven zijn, vastberaden en hoopvol 

en zegen ons met de genadige blik waarmee de Heer ons ziet,   

met uw liefde, God,  

en met de gemeenschap die de Heilige Geest ons leert.  

Amen 
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• Slotzang 634 (uit volle borst, of lezen als dat ons beter past, we zijn toch stillen in 

den lande? Of toch niet…..) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                           2 Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer!   
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Mededelingen 

 

• Deze huisdienst voor Pasen is door ds. Geert Brüsewitz  verzorgd, DG Groningen. 
 

• Volgende week, 19 april, wordt de viering door ds. Roelof Akse verzorgd, DG 

Drachten-Ureterp en DG Leeuwarden. 
 

• Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze gemeente 

volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid. 
 

• Wij proberen dit extra berichtenblad wekelijks bij u thuis te bezorgen. Wilt u dit niet 

meer ontvangen of liever per email, laat het dan even weten aan Thea of Wietske 

(wietskewiersma@hotmail.com) of 06-22829298 

 

• In het kader van solidariteit vragen we u aandacht voor de volgende oproep uit Peru: 

In maart kwam een noodoproep uit Iquitos in Peru om een gift voor Iglesia Chritiana 

Menonita Iquitos - Peru (deze ‘Menonita’ gemeente had eerder al contact met FDS).  

Hello friends 

You all know our work in Iquitos and the families that we work with, the majority of which live in poverty. 

The majority work day to day in informal jobs, where every day they bring home what they need for that 

day. We've been under quarantine for five days, and there wasn't time for them to stock their homes with 

necessary supplies. They haven't been able to work or bring food to their homes in days. 

Because Iquitos is far from Lima, it will be one of the first cities to run out of supplies. I'd like to be able 

to buy groceries to take to these families now while there are still products available. I'd get permission 

from the police to leave the house in the morning, to buy and take groceries to these families that, before 

long, will be suffering from hunger and won't be able to buy anything. I write you to see if you could help 

us in this difficult time.        Our community needs us!  David Moreno (voorganger van deze gemeente)  

 

Stel je voor, je woont aan het eind van de wereld. Alleen over de Amazone rivier ben je bereikbaar 
na dagen varen, of via een sporadische vliegverbinding. Aanvoer van voedsel moet over de rivier. 
Maar nu moeten we in quarantaine leven en voorlopig blijft het zo. We mogen de deur niet uit om 

te werken. Boodschappen doen mag ook niet en thuis hebben we geen voorraadkast, de schappen 
zijn leeg. Maar wat nog erger is, ook onze portemonnee blijft leeg, want we mogen ons huis niet 
meer uit om te werken, we zijn locked in. Gelukkig is er een computer die ons met jullie verbindt.  
Wij kennen elkaar al jaren door de verhalen van o.a. Inge Landman en Henk Vijver (via DG 
Leeuwarden en Kerk In Actie uitgezonden), die bij ons waren en werkten en over jullie hebben 
verteld. Wij, David Moreno en mijn broer Juan Carlos, zijn jullie Mennonieten broeders. Wij hebben 
er de afgelopen jaren voor gezorgd, dat in elk geval 450 kinderen niet omkomen van de honger en 

in de criminaliteit belanden. En wij hebben ze mogen laten zien wat het betekent: "er voor elkaar 
te zijn".We hebben zelfs een kleine Mennonietenkerk, waar we met elkaar onze vieringen houden. 
Wij wonen in Iquitos, in Peru in het regenwoud, enkel via het water of lucht te bereiken. Voor de 

65 allerarmste gezinnen vragen we vandaag om uw hulp. 
 

U kunt uw bijdrage overmaken naar:  FDS: NL20RABO 0146458346 o.v.v. Iquitos  

Namens Iglesia Chritiana Menonita Iquitos – Peru en de FDS onze hartelijke dank! 
 
 

Tot slot:  

• Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en 

gezondheid voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, 

voor werkers in de zorg, de vele vrijwilligers, en voor de overheid. Bied waar het kan, 

uw diensten aan voor hen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld 

boodschappen halen. 

 

about:blank

