
Welkom bij de online kerdiensten  
 
Al weer 2 weken (vanaf zondag 22 maart) is er vanuit de Open Hof, iedere 
zondagmorgen om 10 uur een rechtstreekse uitzending van de kerkdienst. 
Een bijzondere ervaring nu wij als gemeente niet bij elkaar kunnen komen maar 
vanuit onze huiskamers verbonden zijn met elkaar. Want zo wordt het door velen 
ervaren dat wij ondanks het leven op afstand van elkaar, verbonden zijn als 
gemeente van God. 
En we zijn dat niet alleen door deze diensten, maar ook door de tekenen van leven 
die door de week onze huizen bereiken. 
We sturen kaarten, appen, mailen, face timen of skypen, of we bellen gewoon  en 
geven bloemen aan de mensen om ons heen!  
Op zoveel verschillende manieren zijn wij als gemeente met elkaar verbonden.  
Wat fijn dat we zo ook gemeente kunnen zijn. 
 
En mocht u denken: dit heb ik allemaal niet…. Ik krijg geen aandacht, telefoon of er 
zijn geen lieve mensen om mij heen…. Laat het ons a.u.b. weten… zodat wij iets 
voor u kunnen betekenen. 
 
 
Zondag 5 april vieren we vanuit de kerk en in onze huiskamers Palmpasen,  
de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Wat een bijzonder verhaal nu wij in deze tijd ook een weg te gaan hebben waarvan 
wij niet weten hoe dat verder zal gaan… 
 
In deze viering zal Piet Loogman voor ons het evangelieverhaal uit Johannes lezen, 
Johannes 12: 12 – 19, en Naomi van de Sar zal voor ons zingen en Piet van Blanken 
zal haar en ons begeleiden op het orgel. 
 
Inge Ligtenberg is diaken en zal de paaskaars aansteken. U kunt thuis ook, als u dat 
wilt, een kaars aansteken, als teken dat God in uw midden is. 
Jennita Paalman zal de ouderling van dienst zijn en ons welkom heten. 
Want uiteindelijk bent u er allemaal bij.  
En zo voelt het voor mij als voorganger, dat u in de kerk bent…. 
Ja misschien vreemd… want u bent niet lijfelijk in de kerk maar in mijn ervaring bent 
u echt aanwezig!   
 
En de kinderen zijn er ook bij in hun zelf gemaakte Palmpasen stokken. 
Zij hebben in de afgelopen week een Palmpasen stok gemaakt die zondag te zien 
zal zijn in de dienst. Kinderen dank jullie wel! 
 
De liederen die centraal staan in deze dienst zijn 
 
Lied 1003: 1,3 ,4 en 5 (een bijzonder lied dat heel goed past in deze corona tijd) 
Lied 118a: psalm van de zondag 
Lied 555: Dans en zing, hosanna voor de koning 
 
Naomi zal het lied: Heer wijs mij uw weg, van Sela zingen 
En lied 556: 1, 2 en 5 is ons slotlied. 
 



Wij krijgen heel veel positieve reacties op de diensten. Dat doet ons echt goed. We 
zijn dan ook blij dat er zoveel mensen zich voor de diensten willen inzetten. Dank 
daarvoor.  
Door alle steun en enthousiasme zullen we het proberen om iedere zondag te blijven 
samen komen en een dienst uit te zenden.  
 
Eén van de moeilijkheden die wij ervaren in de voorbereiding en uitvoering is de 
muziek. 
Van verschillende kanten hebben wij gehoord dat het lastig is om thuis mee te zingen 
met de liederen. Misschien is het uw eigen schroom… want als je alleen bent of met 
z’n tweeën dan zing je toch wat ongemakkelijker als met z’n allen in de kerk. 
Maar het kan ook zijn dat de muziek vanuit de kerk wat ‘mager’ klinkt. En daarom 
gaan we vanaf zondag proberen om de zang wat meer te ondersteunen door in deze 
dienst Naomi en de aanwezigen wat meer mee te laten zingen. 
We hopen van harte dat dat uw en ons zingen, het loflied  zal ondersteunen en 
versterken. 
 
 
Zondag gaan wij de Stille of Goede week in, en gaan wij op weg naar Witte 
Donderdag en Goede vrijdag. Beide diensten zullen ook uitgezonden worden om 
19.00 ’s avonds. 
 
En op zondag 12 april vieren wij met elkaar Pasen. 
 
Begin volgende week zal ik hier meer over schrijven op deze site.  
Ik wens u, mede namens de kerkenraad een Goede stille week toe. 
 
Ds. Astrid Gouma 
 
 

 


