
2Lieve broers en zussen,

Zoals beloofd volgt hier meer informatie over 
de komende Paasdienst ‘Land in zicht’, waarmee  
we met een aantal enthousiaste mensen volop bezig zijn.

Allereerst een herinnering aan het feit dat op woensdag 
2 maart de 40-dagen tijd van start is gegaan. In de vorige brief zijn jullie daarvan op de 
hoogte gesteld en hebben jullie als het goed is het boekje Samen op weg van het Nederlands 
Bijbelgenootschap besteld. Er is nu een week voorbij en er zijn al heel wat onderwerpen 
langsgekomen:
• Gebonden voelen. Hoe ga je daarmee om?
• Moed. Wanneer heb je dat nodig?
• Vrijheid. Wat heb ik daarvoor nodig?
• Loslaten. Wat kun je tijdens deze tijd van bezinning achter laten?
• Vertrouwen. Hoe is het met jouw vertrouwen op God?
• Zorgen maken. Hoe ervaar jij de zorg van God?

Wat een mooi idee dat we als hele gemeente over deze dingen na mogen denken! Wat voelt dat  
als samen. Samen op weg naar dat beloofde land. Zoals het volk Israël dat was, zo zijn wij nu 
ook op weg.

Omdat we met Pasen dat gevoel van samen ook heel graag willen ervaren, willen we vragen 
om jullie medewerking voor deze Paasdienst. Er is een aantal dingen waar we van tevoren jullie 
hulp bij nodig hebben:
• De kinderen van groep 6 t/m 8 worden uitgenodigd om mee te dansen. Er wordt op de 

volgende zaterdagen geoefend van 15.30 – 16.30 uur:
- 26 maart
- 2 april
- 9 april
- 16 april

	 Het	zou	fijn	zijn	als	de	kinderen	er	op	alle	zaterdagen	kunnen	zijn.	
• De kinderen van groep 3 t/m 5 kunnen een tekening maken. Geef je op voor 26 maart en je 

krijgt te horen wat je kunt tekenen!*
• De kinderen van 2 t/m 6 jaar kunnen zondag 10 april na de morgendienst even blijven om 

een liedje te leren dat we gaan zingen tijdens de Paasdienst. 
• Alle kinderen mogen een (horizontale) foto van zichzelf inleveren waarop te zien is wie, of wat 
ze	later	willen	worden	(brandweer,	politie,	juf,	kapper,	vrachtwagenchauffeur,	…	).	De	foto’s	
kunnen tot 4 april ingeleverd worden.*

• Iedereen die een tegenstem wil leren van het paaslied ‘U zij de glorie’ kan mee oefenen op 
zondag 10 april na de morgendienst.

• Iedereen die het leuk vindt om met zijn, of haar handen te werken nodigen we uit om te 
helpen bij het voorbereiden van de giveaway. Je hoeft niet creatief te zijn, maar wel netjes en 
precies kunnen werken.

We hopen op net zoveel enthousiasme bij jullie als dat wij hebben! 
Samen deze bijzondere tijd beleven. Samen uitkijken naar dat land wat in zicht is!
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* Opgeven voor de tekeningen en het sturen van de foto’s  
 kan via het e-mailadres specialediensten@debronhg.nl


