
  

  
Geachte   gemeenteleden,     
  

In   de   week   voor   Pasen   ontvangt   U   deze   Paasbrief   van   de   ambtsdragers,   die   in   opdracht   van   
het   breed   moderamen   van   de   classis   Noord-Brabant,   Limburg   en   de   Réunion   Wallonne,   uw   
voorlopige   kerkenraad   vormen.   
  

Begin   maart   heeft   de   classis   u   via   een   brief   op   de   hoogte   gebracht   van   de   moeilijke   situatie,   
waarin   u   als   oudste   protestantse   gemeente   van   Nederland   door   het   opstappen   van   uw   oude   
kerkenraad   en   tevens   uw   voormalige   predikant   gebracht   bent.   
  

Wij   zijn   nu   een   maand   verder   en   inmiddels   is   er   achter   de   schermen   veel   werk   verzet.   
Daarover   kunt   u   lezen   in   het   slot   van   de   brief.   
  

Pasen   2021   
Maar   eerst   willen   wij   met   u   stilstaan   bij   het   bijzondere   van   deze   week.   De   Stille   Week   waarin   
we   dag   na   dag   gedenken   hoe   Jezus’   liefde   voor   God   en   mensen   Hem   in   conflict   bracht   met   
gebundelde   tegenkrachten,   en   hoe   Hij   deze   zelfde   liefde   volhield   en   volbracht,   zonder   de   
zijnen,   zonder   allen   die   op   Hem   aangewezen   zijn,   in   de   steek   te   laten.   
De   niet   aflatende   zorg   en   inzet   voor   de   zijnen.   
  

Deze   liefde,   die   naar   menselijke   maatstaven   tevergeefs   lijkt,   vastloopt   in   onze   wereld,   
doodloopt   op   de   hardheid   van   mensenharten,   betekent   in   Gods   wijs   beleid   De   Weg,   De   
Waarheid   en   Léven!   Het   ‘eeuwige’   leven,   wat   betekent   leven   volop   en   voorgoed.   Dat   is   wat   
we   met   Pasen   gedenken   en   vieren.     
  

Het   licht   van   de   opstanding   van   Christus   betekent   dat   wij   mogen   opstaan   tegen   alle   
haatzaaierij,   tegen   alles   wat   leeft   van   tweedracht,   tegen   de   machten   die   de   gemeente   naar   
het   leven   staan.   Het   licht   van   Christus’   opstanding   zal   ook   de   kracht   geven   tot   
wederopstanding   van   de   door   zwakheid   bijna   ten   val   gekomen   gemeente.   
  

De   diensten   van   de   Stille   Week   
In   de   reeks   van   diensten,   die   vanaf   eind   februari   geheel   nieuw   moesten   worden   ingevuld,   
begint   voor   de   Protestantse   Gemeente   te   Gennep   de   Stille   Week   op   de   6 e    zondag   van   de   
veertigdagentijd,   dat   is   Palmzondag.   Voorts   is   er   op   de   avond   van   Witte   Donderdag,   1   april,   
een   viering   van   de   Maaltijd   van   de   Heer   en   een   gedachtenis   van   zijn   eenzame   strijd   voor   
ons;   waarna   de   week   besloten   wordt   met   het   binnendragen   van   het   nieuwe   licht   van   
Opstanding   op   zondag   4   april,   Eerste   Paasdag.     
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Het   is   een   beetje   uit   nood,   dat   we   in   de   belangrijkste   kerkelijke   week   van   het   jaar   niet   
nadrukkelijker   stilstaan   bij   de   weg   die   Jezus   moest   gaan   naar   het   kruis   en   naar   zijn   
opstanding.     
  

Wij   hopen,   en   wij   vertrouwen   erop,   dat   u   in   deze   Stille   Week   genoeg   stille   momenten   vindt   
om   de   voetstappen   van   Jezus   op   weg   naar   Golgotha,   zijn   strijd   aan   het   gruwelijke   kruis,   zijn   
sterven   in   eenzaamheid   en   godverlatenheid,   en   zijn   áfwezigheid   in   een   wereld   die   leeg   is   
zonder   Hem,   te   gedenken   en   diep   tot   u   door   te   laten   dringen.     
  

Om   des   te   sterker   te   verlangen   naar   de   opening   die   God   teweegbrengt   als   de   steen   van   het   
graf   wordt   weg   gerold.   En   om   des   te   sterker   te   vieren,   ook   met   elkaar,   dat   Pasen   hoop   
brengt   waar   wij   dachten   dat   het   hopeloos   was,   vreugde   brengt   waar   wij   dachten   dat   alles   
vast   zat   in   een   troosteloze   uitzichtloosheid.   Leven   brengt,   waar   wij   vreesden   dat   leven   geen   
toekomst   meer   had.   Kracht   geeft,   waar   wij   ons   in   krachteloze   onmacht   achter   dichte   deuren   
wilden   blijven   verschuilen.   
  

Drie   keer   hebben   we   de   gelegenheid   om   met   elkaar   over   dit   alles   na   te   denken,   tot   God   onze   
smeekbeden   te   richten,   Hem   te   danken,   en   te   jubelen   in   ons   hart:   op   Palmzondag,   op   Witte   
Donderdag   en   op   Eerste   Paasdag.   Op   Witte   Donderdag   delen   wij   bovendien   het   Brood   van   
Jezus’   liefde,   en   de   beker   van   zijn   vertrouwen   en   vreugde.   Die   hebben   we   nodig.   Om   ook   
lichamelijk   gesterkt   te   worden,   naast   wat   we   geestelijk   krijgen   toegedeeld.   
  

Daarom   hierbij   onze   vieringen   in   de   Stille   Week:   
  

Zondag   28   maart,   Palmzondag,   aanvang   10.00   uur:     
voorganger   ds.   Udo   Doedens,   organist   dhr.   H.   Stoffers,   
Evangelielezing:   Johannes   12:   12-19.   

  
Donderdag   1   april, Witte   Donderdag,   Heilig   Avondmaal,   aanvang   19.30   uur:   

voorganger   ds.   Dick   Kruyt,   organiste   mw.   Diny   Romeijn,   
Evangelielezing:   Johannes   13:   1   –   15.   

  
Zondag   4   april, Eerste   Paasdag,   aanvang   10.00   uur:   

voorganger   ds.   Dick   Kruyt,   organiste   mw.   Diny   Romeijn,   
Evangelielezing:   Johannes   20:   1-2,   11-18.   

  
Maatregelen   tegen   het   coronavirus   en   een   koude   kerk   
De   kerkenraad   heeft   eerder   maatregelen   genomen   in   de   bestrijding   van   het   coronavirus.   Het   
aantal   kerkgangers   dat   in   de   kerk   aanwezig   kan   zijn   is   gesteld   op   <aantal>,   er   zijn   looproutes   
ingesteld,   de   gemeente   laat   de   lofzang   niet   klinken   en   bij   verplaatsingen   bent   u   gehouden   
een   mondkapje   te   dragen.   En   uiteraard   houdt   u   zich   aan   de   basisregels   van   de   
Rijksoverheid.   Op   de   website    www.pkngennep.nl/corona    vindt   u   meer   informatie.   
  
  

Een   van   de   maatregelen   ter   voorkoming   van   de   
verspreiding   van   het   virus   is   het   voorzien   in   extra   ventilatie.   
De   deur   van   de   kerk   blijft   tijdens   de   eredienst   open   en   zorgt   
zo   voor   een   luchtstroom.   Het   verwarmen   van   de   ruimte   
zorgt   voor   een   tegengestelde   luchtstroom.   Dat   moet   
voorkomen   worden   en   leidt   tot   de   onoverkomelijke   
conclusie   dat   de   verwarming   uit   blijft   en   de   kerk   erg   koud   is.     
  

De   kerkenraad   houdt   de   adviezen   van   de   Protestantse   Kerk   
en   het   Interkerkelijk   Contact   in   Overheidszaken   (het   CIO)   
scherp   in   de   gaten   en   past   de   maatregelen     
aan   op   het   moment   dat   daar   mogelijkheden   toe   zijn.     

  

http://www.pkngennepnl/corona


  
Interim-kerkenraad   
In   de   afgelopen   weken   heeft   het   breed   moderamen   van   de   classis   de   taken   van   de   
kerkenraad   vervuld.   Met   ingang   van   1   april   2021   heeft   het   breed   moderamen   een   
interim-kerkenraad   aangesteld.     
  

Deze   interim-kerkenraad   heeft   tot   taak   om   de   gemeente   te   leiden   en   met   u   op   pad   te   gaan   
om   uw   gemeenschap   te   leiden   naar   een   nieuwe   tijd   en   een   nieuwe   fase.     

  
De   volgende   ambtsdragers   zijn   door   het   breed   moderamen   aangesteld   als   
interim-kerkenraad:   
  

- H.W.   (Wouter)   Voshol ouderling-kerkrentmeester   /   preses   
- A.   (Annemarie)   van   Meurs-Nelson ouderling   /   scriba   
- P.   (Piet)   van   Rhijn ouderling-kerkrentmeester   
- K.   (Koosje)   van   der   Horst-Schrier diaken   
- ds.   D.   (Dick)   Kruyt predikant   
- ds.   D.   (Derk)   Blom predikant   voor   pastoraat   
- A.   (Arie)   Haasnoot assessor   

  
Op   de   website    www.pkngennep.nl    zijn   de   contactgegevens   van   de   kerkenraad   vindbaar.   In   
de   komende   tijd   zullen   zij   ook   geregeld   zichtbaar   zijn   in   uw   gemeenschap.     
  

Op   een   zo   kort   mogelijke   termijn   wordt   een   gemeentebijeenkomst   gepland.   Die   zal   vanwege   
alle   coronamaatregelen   in   een   andere   ruimte   moeten   plaatsvinden   dan   de   kerk   of   De   
Regenboog.   Daar   zijn   helaas   onvoldoende   plaatsen   beschikbaar   om   u   als   gemeenschap   te   
ontmoeten.   Daarnaast   zijn   we   ook   gebonden   aan   de   tijden   van   de   avondklok   en   denken   
daarom   aan   een   tijdsbestek   tussen   19.00   en   21.00   uur.   Wij   vragen   om   uw   flexibiliteit   hierbij.     

  
Pastoraal   contact   
Voor   het   pastoraal   contact   is   ds.   Derk   Blom   door   de   classis   aangesteld.   Hij   is   telefonisch   
bereikbaar   via   (06)   4310   7882   of   per   e-mail   via    derkblom@gmail.com .     
  

De   kern   van   gemeenschap   zijn   is   ook   het   omzien   naar   elkaar.   We   zijn   blij   dat   enkele   
gemeenteleden   zich   actief   willen   inzetten   voor   het   onderlinge   omzien.   Zij   hebben   zich   in   de   
werkgroep   pastoraat,   onder   leiding   van   ds.   Dick   Kruyt   verenigd   en   starten   hun   werk   
binnenkort.     
  

Graag   tot   ziens!   
Pasen   vieren   heeft   dus   dit   jaar   een   bijzondere   betekenis.   
We   leggen   ons   niet   neer   bij   de   verlammende   en   uiteen   
jagende   krachten   in   ons   persoonlijke   en   gemeente-leven.   
  

Het   desolate   groepje   verbijsterde   leerlingen   van   de   Heer,   
krijgt   nieuwe   adem   en   kracht   om   Kerk   te   worden.   
  

Dit   blijde   vooruitzicht,   deze   motivatie   om   te   doen   wat   we   
kunnen   doen,   wensen   wij   u   allen   in   het   licht   van   Christus   
opstanding   toe.     
  

Vrolijk   Pasen!   
  

ds.   Dick   Kruyt   Wouter   Voshol   
predikant preses   interim-kerkenraad   

http://www.pkngennep.nl/
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