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Bloemschikking
Jaarvergadering
In de vroege ochtend
De kerkenraad vraagt alvast Uw aandacht voor de
opstaan
jaarvergadering van 18 april a.s.
als het licht glinstert
Omdat er een belangrijk onderwerp op de agenda
in de dauwdruppels,
staat, n.l. het beroepingswerk voor een nieuwe
als de vogels
predikant roepen we U op om zoveel mogelijk
een loflied zingen
aanwezig te zijn op die avond, opdat er een zo groot
en verstilling
mogelijk draagvlak is voor de belangrijke besluiten,die
tot leven komt
genomen moeten worden!
in een tuin.
Bedankje
Gij Levende
Beste mensen,
verleg ons struikelblok
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, en daarna thuis,
neem de steen weg,
dank ik u hartelijk voor de vele blijken van
schep levensruimte.
belangstelling. Door middel van kaarten, bloemen, enz.
Leid ons op het spoor
Het heeft mij veel steun gegeven!
van Uw leven,
Met vriendelijke groeten, W.van der Vlist-Morsink
leer ons de geur van heiligheid
ontdekken
in lentebloemen,
De bloemen van zondag 8 april gaan naar….
Hemeldauw
….de familie Beyer, ter bemoediging en naar
voelen op onze huid.
Mw. M. Sonneveld-Quelle,voor haar verjaardag.
Laat ons zingen
een levenslied,
Koster
anders,
07-04 t/m 13-04 dhr. A. van Gemerden
vanuit de diepte,
14-04 t/m 20-04 dhr. C. v. d. Schans
hemelhoog.
Lezingen en schikking

Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf
wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de
steen al was weggerold; het was een heel grote steen.
Toen ze het graf binnengingen, zagen ze een in het
wit geklede man zitten.

Kerkdienst zondag 15 april
10.00 uur ds. A. Noordam

De weggerolde steen, een leeg graf, de ruimte is
onbegrensd…. ruimte om in het vroege morgenlicht in
de tuin de Levende te ontmoeten. Het gaffelkruis
bloeit en in de tuin vertaald zich het levende licht in
vele witte en gele voorjaarsbloemen. Witte bloemen
bloeien stil naast de paaskaars.

Symboliek: Tuin
Een tuin roept herinneringen op aan de graftuin maar
ook aan het paradijs. Het is het verhaal van de
Levende op aarde. De Levende die grenzen
doorbreekt, bevrijdt. De steen bij het graf is
weggerold. De dood heeft ruimte gemaakt voor leven
vanuit de diepte, leven door verandering zoals de
graankorrel, zoals een bloembol, bloesem aan nog kale
takken.
De tuin is het symbool van de ommekeer; de dood
maakt plaats voor het leven, Het leven dat vrucht
draagt door lijden en dood heen, komt in de tuin in het
volle licht te staan.
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