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Mededelingen 
Kerkdiensten 
In de Ledevaertkerk zijn er geen diensten zolang de ontmoetings-beperkingen gelden. Op zondag 5 april, 
Palmpasen, zou Watze Flach voorgaan. Zijn overdenking, met de titel ‘Ga met God…’ is te vinden op de 
website onder het tabblad ‘preken’. Voor wie geen internet heeft: op zondagochtend is er een kerkdienst 
te zien op NPO 2 om 9.20 uur. 

 

In de veertigdagentijd zou er gecollecteerd worden voor diverse projecten van Kerk in Actie. De bijdrage 
die u aan de collecte zou hebben gegeven, kunt u overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie. 
 

Wel en wee 
Maandag 30 maart hebben we in een half lege kerk afscheid genomen van Siert Tjeerdsma. Een MP3-
bestand van deze dienst is te vinden op de website onder het tabblad ‘luisterdiensten’, met speciale dank 
aan Paul Kluytmans van Kluma-events, die de opname ter beschikking stelde. 
 

Telefonisch spreekuur 
Ieder van ons loopt op een eigen manier aan tegen alle beperkingen die momenteel gelden. Soms wil je 
wel eens zomaar met iemand praten. Daarom hebben we een telefonisch spreekuur ingesteld. Van dinsdag 
t/m vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur is ds. Sara Dondorp in elk geval bereikbaar. U kunt het ook op andere 
momenten proberen, maar dan kan het zijn dat u geen gehoor krijgt. 
 

Reactie op deze nieuwsbrief is van harte welkom. Evenals suggesties of tips. Graag delen met Anneke 
Bogaard of Sara Dondorp. 
 
 

Goede Week  
Nu we de Goede Week niet met elkaar in de kerk kunnen vieren, volgt hieronder voor elke dag van de 
week iets, om u te helpen ook thuis invulling te geven aan  deze Week op weg naar Pasen. 
 
Maandag:  een recept voor een sobere maaltijd: Rode linzensoep met specerijen. 
Nodig voor 4 personen: 
300 gr rode linzen 
2 uien 
1 winterwortel 
4 teentjes knoflook 
Scheut olijfolie 
2 laurierblaadjes 

1 tl korianderzaad en 2 tl komijnzaad 
1 l runder- of groentebouillon 
½ citroen 
Vers gemalen zwarte peper 
Zeezout 
Verse koriander of peterselie 
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Bereiding: 
1. Was de linzen, snijd de uien, wortel en knoflook fijn. Boen de citroen schoon en snijd hem in twee 
helften. Kneus het koriander- en komijnzaad in de vijzel 
2. Verhit de olie en smoor de uien 5 minuten. Voeg de wortel en knoflook toe en bak 2 minuten mee. Voeg 
de koriander en komijn toe, laat 2 minuten meebakken. 
3.Voeg de linzen en de bouillon toe. Voeg het laurierblad en een halve citroen toe. 
4.Laat alles 30 minuten zachtjes koken. Regelmatig roeren! Om aanbranden te voorkomen. Zo nodig extra 
bouillon toevoegen 
5.Na een half uur mogen de citroen en het laurierblad eruit. Daarna de soep op smaak afmaken met peper, 
zeezout en verse koriander of peterselie. 
 
Dinsdag: nu er geen passieconcert is:  
Ds. Sara Dondorp had op Goede Vrijdag 2017 voor Radio Baarle een gesprek met Wilma van der Hel over 
onbekende passiemuziek. Dit gesprek (van ongeveer een uur) is te vinden op de website onder het tabblad 
‘luisterdiensten’. Met dank aan Radio Baarle en Wilma van der Hel. 
 
Woensdag: Meditatie door Hans Knies (zie vervolg) 
 
Donderdag: Avondgebed van Dietrich Bonhoeffer 
Heer, mijn God, 
ik dank u, dat u deze dag ten einde hebt gebracht, 
ik dank u, dat u lichaam en ziel tot rust laat komen. 
Uw hand lag over mij heen, behoedde en bewaarde mij. 
Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag 
en help dat ik allen van harte vergeef 
die mij onrechtvaardig hebben behandeld. 
Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming 
en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen. 
Aan u vertrouw ik mijn verwanten toe, 
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel. 
God, uw heilige naam zij geloofd. 
Amen. 
 
Vrijdag:  
Anne Frank, 15 juli 1944 
“Dat is het moeilijke in deze tijd, idealen, dromen, mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden 
door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest. Het is een groot wonder dat ik niet al 
m’n verwachtingen op heb gegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. (…) ik zie hoe de wereld 
langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt, ik hoor de aanrollende donder steeds harder die 
ook ons zal doden, ik voel het leed van miljoenen mensen mee en toch als ik naar de hemel kijk, denk ik dat 
dit alles zich weer ten goede zal wenden, dat ook deze hardheid op zal houden, dat er weer rust en vrede in 
de wereldorde zal komen. Intussen moet ik m’n denkbeelden hoog en droog houden, in de tijden die 
komen zijn ze misschien toch nog uit te voeren!” 
 
  



 
Meditatie door Hans Knies in de Stille Week 
 
Een gevaarlijk virus waart rond en zorgt voor een wereldwijde destabilisatie. Veel van wat we van plan 
waren kan niet doorgaan. Het is alsof een onzichtbare voet op de rem trapt en ons jachtige bestaan en 
overconsumptie tot stilstand brengt. Het is frappant dat dit juist in de veertigdagentijd gebeurt. 
De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer en matiging. Op een wel erg drastische wijze worden 
we hier nu bij bepaald. 
 
Het belangrijkste gebeuren in de Christelijke kerken kan geen doorgang vinden, geen Passionen, geen 
kerkdiensten, geen Stille Week met zijn door sommigen wel genoemd: de drie heilige dagen. Geen Pasen? 
Een onzichtbare voet trapt op de rem om ons tot stilstand te brengen op een heilloze weg. Het is duidelijk 
dat we wereldwijd voor gigantische problemen staan en niet door kunnen gaan op de wijze zoals we die de 
laatste decennia normaal zijn gaan vinden. Velen denken dat dit leven alleen maar een feest is. Door te 
feesten kun je aan de realiteit ontsnappen en door dan het nodige te slikken en te drinken wordt het nog 
mooier. Je hoeft dan niet te denken aan een eiland vol mensen die helemaal niets hebben. Zelfs geen 
toekomst. 
 
Feesten is niet verkeerd. We hebben dat als mensen van tijd tot tijd nodig. Maar als het een doel op zich 
wordt dan heeft het geen enkele waarde. 
 
Kort voor het moment waarop Jezus gevangen zou worden genomen, hield hij met zijn leerlingen een 
maaltijd. Tijdens die maaltijd stond Jezus op, deed zijn overkleed uit en sloeg een doek over zijn schouder. 
Hij nam een kom water en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Petrus vond dat dit geen werk 
was voor Jezus en zei dat hij hem maar moest overslaan. Toen Jezus daarop zei dat hij dan ook niet bij hem 
kon horen, schrok Petrus en hij zei dat Jezus dan ook zijn handen en voeten moest wassen. Tja, dat was nu 
net niet de bedoeling. De bedoeling van Jezus was te laten zien dat het een groot goed is om als mens 
dienstbaar te zijn, welke rang of stand hij ook bekleedt. Gelukkig zien we in deze uitzonderlijke tijd dat er 
nog veel dienstbaarheid is, b.v. in de gezondheidszorg of in het gegeven dat er velen zijn die hulp willen 
bieden in wat voor vorm dan ook. Dienstbaarheid ook van degenen die verantwoordelijkheid dragen om de 
zaken in goede banen te leiden en daar letterlijk dag en nacht mee bezig zijn. 
Nee, we komen als gemeente dit jaar niet bijeen om mee op weg te gaan met Jezus naar het kruis, zijn 
lijden en sterven te gedenken.  We zullen waarschijnlijk niet bijeenkomen op Paasmorgen om het 
vreugdevolle nieuws te vernemen dat de dood niet het laatste woord heeft. 
De dood heeft niet het laatste woord. Dat is waar we troost en verbondenheid in vinden, ook al zijn we op 
dit moment in afzondering. 
 
Toen ik deze week de beelden zag van mensen die vanaf hun balkon of voor het open raam gezamenlijk 
zongen, drong zich een beeld bij mij op van ramen en deuren die op de vroege Paasmorgen opengaan. 
Mensen komen naar buiten en zingen begeleid door klokgelui en trompetgeschal uit volle borst: 
 
Daar juicht een toon 
Daar klinkt een stem 
Die galmt door gans Jeruzalem 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan 
De zoon van God is opgestaan. 
 
 
 
 


