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Wie op de hoogte wil komen wat er in de Veertigdagentijd gebeurt 
aan diensten en vieringen verwijzen we graag naar de website van 
onze kerk: https://www.pknrenkumenheelsum.nl 
 
 
 
 

https://www.pknrenkumenheelsum.nl/


 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Voorwoord 
 
Wat we de afgelopen maanden misten als gemeenteleden, is 
duidelijk: een warme blik, een klein gebaar, een ontmoeting van hart 
tot hart. Dit alles komt samen in het geloofsgesprek dat ook niet of 
nauwelijks spontaan opgepakt kon worden – zoals “vroeger” – na 
bijvoorbeeld de vieringen of tijdens kringwerk. Voor uw pastores was 
dit een gemis en wij vermoeden dat dit ook voor u geldt. 
 
Om het gesprek weer op gang te krijgen en elkaar weer een beetje te 
zien of te horen is “de Veertigdagenkalender” geboren. Dankzij de 
medewerking van verschillende gemeenteleden is dit boekje en haar 
digitale variant een product dat een inkijkje geeft in wat broeders en 
zusters denken, doen en geloven. Hun inhoudelijke bijdrage zet ook 
ons geestelijk en lichamelijk aan het werk. 
 
Als pastores bedanken we alle deelnemers voor hun spontane “ja” op 
ons verzoek om “kopij”. En we hopen dat u elkaar bevraagt over wat 
u al bladerend tegenkomt. Wat zou het mooi zijn als een unieke 
kalender die nergens te koop is een brug naar de ander/de Ander kan 
bouwen! 
 

De liefde van God en de liefde voor God 
mondt uit in de liefde voor onze naaste, 
zich verspreidend als kringen in het water. 
Zo zijn we met Hem en met elkaar verbonden. 

 
namens uw pastores, ds. Wouter Koelewijn en ds. Joke Quik-Verweij. 
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De jaarkring 
 
De jaarkring is eigenlijk een kalender. Op deze kalender zonder cijfers 
kan je zien in welke tijd we in de kerk leven en welke kleur daarbij 
past. De kalender moet nog ingekleurd worden: wie doet mee? 

 
Rood: Pinksteren 
Zwart: Goede Vrijdag 
Paars: Veertigdagentijd en Adventsperiode 
Groen: zondagen nà Pinksteren, zondagen nà Kerst (Epifanietijd) 
Wit: Pasen, Kerst en Vijftigdagentijd tussen Pasen en Pinksteren 
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Dag 40 woensdag 2 maart 
 
Recept – “Spinazietaart” 
 
Ingrediënten: 
4 plakjes bladerdeeg of hartige taartdeeg (afhankelijk 
van de grootte van de vorm), 1 pak spinazie a la crème (450 gram), 
2 grote uien, 4 eieren, 100 gram geraspte kaas, kerrie, peper en zout 
en een ovenschaal 
 
Bereidingswijze:  
Haal de spinazie vooraf uit diepvries en doe deze in een schaal om te 
laten ontdooien. (Tip: als je dat de dag/avond van tevoren in de 
koelkast zet, dan spaar je energie voor de koelkast). Leg de plakjes 
bladerdeeg ui en laat ze 10 minuten ontdooien. Pel en snipper de 
uien pellen, bak ze 5 minuten met lekker veel kerrie. Voeg de spinazie 
toe en roer alles regelmatig tot het helemaal is ontdooid. Verwarm 
de oven voor op 200 graden Celsius. 
 
Vet de ovenschaal in en bekleed deze met de bladerdeeg. Breek 3 
van de 4 eieren in een kom en klop ze los met wat peper en zout. 
Haal de pan van het vuur halen en roer de losgeklopte eieren door 
het ui-spinaziemengsel. Giet het mengsel in de ovenschaal en strijk 
het een beetje glad. Strooi de geraspte kaas erover. Klop het laatste 
ei los en giet het over de taart gieten. Strijk de bovenkant weer glad. 
Doe de ovenschaal 25 minuten in het midden van de oven bij 
ongeveer 200 graden. Daarna samen smullen. 
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Dag 39 donderdag 3 maart 
 
Kerk in Actie 
 

 
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van 
landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig 
rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te 
voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en 
boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en 
groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken. Na 
de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Steeds meer 
ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. 
 
 
Uw diaconie collecteert op zondag 6 maart voor dit doel. Wie niet in 
de kerk is kan natuurlijk altijd een bedrag overmaken op het 
rekeningnummer van de diaconie o.v.v. collecte KerkinAktie 
“Rwanda”. 
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Dag 38 vrijdag 4 maart 
 
Groen in ….. de bovenkamer 
 
Is het soms wat vol in je hoofd? Buiten zijn in de natuur is goed voor 
lijf en leden en schept ruimte in de bovenkamer. Je ziet de bomen en 
de bloemen, hoort de vogels, ruikt de frisse lucht, voelt de wind in je 
haren en proeft hoe lekker de bramen zijn. Vind je het moeilijk om in 
beweging te komen? Spreek met iemand af of gebruik de gratis app 
‘Ommetje’. Die stimuleert je om in 20 minuten een kleine 
rondwandeling te maken. Een langere wandeling mag natuurlijk ook. 
 
Dan ontdek je met je zesde zintuig: Ik ben deel van de natuur. Ik kan 
iets doen om die te bewaren of te herstellen. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Denk aan meer wandelen, fietsen en bussen/treinen = 
minder autorijden. Minder energie gebruiken en meer zonne- en 
windenergie = minder fossiele energie. Meer ruimte voor planten in 
de tuin of op het balkon = minder tegels en grind. Meer inheemse 
planten = meer vlinders, bijen en andere insecten. Enzovoort. Van 
groen doen knap je op ..... in de bovenkamer. 
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Dag 37 zaterdag 5 maart 
 
Kinderpagina  
 

 
 
 
 
 
 

Scan de QR-code: 
en luister het 
projectlied! 
 
 
Projectlied – Ga je met ons mee?  
 
Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
God is het die ons toen bevrijdde,  
ons door zee en zand zal leiden.  
God gaat in een wolk vooraan naar het land van Kanaän.  
Hey, kom je mee? (4x) 
 
2. Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
Weet je nog wel van deze zegen,  
de bevrijding die wij kregen.  
Zorg dat je dit niet vergeet als je van het paasmaal eet.  
Hey, kom je mee? (4x)
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 1e zondag 6 maart 
 
Bijbelgedeelte: Lukas 4 : 1 - 13 
 
In een periode waarin vanouds het vasten een belangrijke plaats 
inneemt, is Lukas 4, het verhaal van de beproeving van Jezus in de 
woestijn, een hele bekende. Veertig dagen lang eet Hij niets. Dat is 
wel een heel lange tijd. Voor ons onbereikbaar lang. Het is dan ook 
wel erg duivels van de duivel om Jezus te verleiden van stenen brood 
te maken. Jezus houdt echter in alle beproevingen stand. Hij doet dat 
door telkens aan het Woord van God vast te houden. Als je dat niet 
doet en de duivel aanbidt, ligt de hele wereld voor je open. Met alles 
wat de wereld aan genot en luxe te bieden heeft. Goed om in deze 
periode samen met Jezus eens te kijken wat echt belangrijk en 
waardevol is. 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 36 maandag 7 maart 
 
LIED – “Veertig dagen” 
 
Veertig dagen nog tot Pasen, tot de winter is gegaan 
en het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen 
en het leven op zal staan. 
 
  refrein:  Veertig dagen, weken, jaren, 
    wachten, weten en ervaren 
    dat iets nieuws, verandering 
    met vreugd en moeite samenging. 
 
Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind 
in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen, 
volheid is en nieuw begin. (refrein) 
 
Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd 
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen, 
daardoor worden mensen vrij. (refrein) 
 
Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de woestijn 
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen 
om met Pasen klaar te zijn. (refrein) 
 
Uit: “Als de graankorrel sterft” van Marijke de Bruijne 
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Dag 35 dinsdag 8 maart 

 
Gedicht – “Gaven delen wereldwijd” 
 

Wij willen gaven delen 
met mensen wereld wijd. 
Want delen wordt tot helen 
wanneer de ander lijdt.  
 
De Heer heeft zich gegeven 
en deelde onze nood. 
Zo heelde Hij ons leven: 
Hij is het levend brood. 
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Dag 34 woensdag 9 maart 
 
Recept - “Wraps” 
 
Ingrediënten: 
een aantal large wraps, 2 of 3 kipfilets 
Santa Maria “crispy chicken kruiden” 
maïs en baconreepjes 
ei, sla, tomaat en komkommer. 
 
Bereidingswijze: 
Snijd de kip in reepjes en meng dit met de kruiden. Doe alles daarna 
15 minuten in de oven. Maak een roerbak ei en verwarm in een 
andere pan de maïs en baconreepjes. Gooi het roerbak ei, bacon en 
maïs bij elkaar en houd alles het warm. Snijd in de tussentijd de 
tomaat en de komkommer in blokjes. 
 
Wanneer dit klaar is, pak je een wrap. Bekleed deze met saus naar 
wens. Leg over de lengte van de wrap 2 stukjes kip. Strooi het 
mengsel van ei, bacon en maïs eroverheen. Vervolgens maak je het af 
met de tomaat, komkommer en sla. Vouw de wrap zo goed mogelijk 
dubbel en eet hem lekker met de handen op! 
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Dag 33 donderdag 10 maart 
 
Op weg na een betere wereld 
 
Een grote Perzische dichter schreef reeds zeven honderd jaar geleden 
het volgende: 
 
“De mensen zijn als delen van een lichaam, geschapen uit de zelfde 
stof. Wanneer een deel gewond is en pijn heeft, kunnen de anderen 
niet in rust en vrede zijn. Als de ellende van anderen je koud laat en je 
geen verdriet voelt, kan jij geen “mens” genoemd worden”. 
 
We geloven dat: God een God van gerechtigheid is, daarom 
verwerpen wij iedere ideologie of economisch regiem dat winst 
boven mensen laat gaan en geen zorg draagt voor de hele schepping. 
De gaven van God zijn bedoelt voor iedereen. 
 
Wat betekent dat voor jou en mij? Uit diverse krantenknipsels is een 
selectie te maken van aandachtspunten: duurzaam leven; economie 
van het genoeg; delen van diensten en goederen; gebruik van sociale 
media; ons leven is meer dan alleen werken; orgaandonatie: wat doe 
jij ermee?; discriminatie en uitsluiting; wie zorgt er morgen voor ons 
dagelijks brood; rijkdom versus nieuwe armoede; onderwijs is een 
must voor het creëren van een samenleving zoals God die bedoelt 
heeft en (on)gewenst gedrag. 
 
De Veertigdagentijd is een periode van boete en inkeer, waarbij 
bovengenoemde aandachtspunten een handvat kunnen zijn. 
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Dag 32 vrijdag 11 maart 
 
Groen in ….. je portemonnee 
 
Tegenwoordig hebben we niet vaak meer groene biljetten in onze 
portemonnee want het meeste geld staat korter of langer op de 
bank. Maar vragen we ons wel eens af wat de bank als rentmeester 
met dat geld doet? Wordt dat geld gebruikt voor investeringen in 
bedrijven die de mensenrechten schenden, handelen in wapens of 
lucht en water vervuilen? Op de eerlijke bankwijzer kun je zien hoe 
duurzaam jouw bank omgaat met jouw geld.  
https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/ 
 
En is je stroomleverancier wel zo duurzaam als hij zelf beweert? Kijk 
eens op de ranglijst van duurzame stroomleveranciers hoe duurzaam 
jouw leverancier is.  
https://wisenederland.nl/duurzaamheid-nederlandse-
energieleveranciers/ 
 
En zo kun je ook verzekeraars en pensioenfondsen onder de loep 
nemen. Voor eerlijke kleding merken kun je terecht bij Tearfund. 
https://www.tearfund.nl/verhalen/duurzaam-shoppen-tips-voor-
betaalbare-eerlijke-kleding 
 

https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/
https://wisenederland.nl/duurzaamheid-nederlandse-energieleveranciers/
https://wisenederland.nl/duurzaamheid-nederlandse-energieleveranciers/
https://www.tearfund.nl/verhalen/duurzaam-shoppen-tips-voor-betaalbare-eerlijke-kleding
https://www.tearfund.nl/verhalen/duurzaam-shoppen-tips-voor-betaalbare-eerlijke-kleding
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Dag 31 zaterdag 12 maart 
 
Kinderpagina 
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 2e zondag 13 maart 
 
Bijbelgedeelte: Lukas 9 : 28 - 36 
 
Het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg is een mooi 
verhaal voor de Veertigdagentijd. Jezus wordt voor de ogen van zijn 
drie kernleerlingen verheerlijkt. Mozes en Elia zijn er ook. Ooit waren 
zij al eens op een berg, waar zij de bijzondere tegenwoordigheid van 
God mochten ervaren. Nu zijn ze samen met Jezus opnieuw op een 
berg. De leerlingen zijn er getuigen van. Opeens zijn Mozes en Elia 
ook weer weg en blijft Jezus alleen over, weer teruggekeerd in zijn 
gewone staat. Maar er is nog wel iets gebeurd: er heeft een stem van 
God zelf geklonken. God heeft zelf gezegd dat wij moeten luisteren 
naar Jezus. Als je dicht bij Jezus blijft en naar Hem luistert, sta je 
eigenlijk altijd op een berg. 
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Dag 30 maandag 14 maart 
 
LIED - Nieuwe liedboek 540 
 

Het waren tien geboden die God schreef in de steen 
Het waren tien geboden, voor elke vinger één. 
De wind blaast in vier streken wie weet waar hij behoort,  
De wind blaast in vier streken de tien geboden voort. 
 
En vier maal tien is veertig, het tijdperk van de Geest 
en al die tijd is Mozes met God alleen geweest. 
Maar Mozes is gestorven, op weg naar Kanaän 
en Israël heeft gezworven vier maal tien jaren lang. 
 
Elia heeft gelopen tot hij bij Horeb kwam 
Elia heeft gelopen, vier maal tien dagen lang. 
En Mozes en Elia, zijn op de berg geweest 
waar boven in de hemel de Geest genesteld is. 
 
Maar Jezus is beneden, een lange vastentijd. 
maar Jezus is beneden, verzocht in de woestijn. 
En hier heeft hij geleden, de wijsheid van de slang. 
En hier heeft hij gestreden, vier maal tien dagen lang. 
 
En Hij heeft overwonnen, haast zal het Pasen zijn 
dan springen alle bronnen, omhoog in de woestijn. 
Dan zullen wij U loven, vier maal tien dagen lang, 
dan zullen wij U loven, ons hart in vuur en vlam. 
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Dag 29 dinsdag 15 maart 
 
Gedicht – “Laat los” 
 

Laat los, hoor ik. 
Maar ik kan niet loslaten! 
Laat los, 
… 
Laat los, hoor ik. 
Maar wàt moet ik loslaten? 
Laat los, 
… 
Laat vieren, hoor ik. 
Maar wat heb ik te vieren? 
Laat vieren, 
… 
Als zand tussen onze vingers 
glijdt het leven soms voorbij 
vastpakken wil ik het! 
Als in een houdgreep klem ik het vast. 
Laat los, hoor ik. 
Laat los en vier het leven. 
… 
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Dag 28 woensdag 16 maart 
 
Recept – “Witlof met spaghetti en abrikozen uit de oven” 
 
Ingrediënten: 
Spaghetti voor het aantal personen die gaan mee eten, 
Witlof stronkjes, (ongeveer 2 à 2,5 per volwassenen), eieren (1 per 
persoon), Abrikozen (gedroogd, ongeveer 6 per persoon), Peper, Kaas 
(geraspt), Zure room/melk/slagroom of evt. koffiemelk, 
sinaasappelsap 1 glas of 2/3 scheppen marmelade. 
 
Bereidingswijze: 
Kook de spaghetti kort: “al dente“ is al bijna te lang, het gaat in de 
oven nog nagaren. Snijd de witlof in kleine stukjes en blancheer ze. 
Snijd de abrikozen in vier stukjes. Laat de witlof goed laten uitlekken 
en doe ze in een ovenschaal. Leg daarop de gesneden abrikozen (zo 
voorkom je dat deze stukjes verbranden) en doe daarop de spaghetti 
 
In een kom: 
Doe de eieren, zure room of melk, sinaasappelsap (of marmelade) in 
een kom en meng alles goed. Voeg peper toe en daarna de geraspte 
kaas. (Het moet een royale saus zijn omdat alles nog moet nagaren) 
Verdeel alles over de ovenschaal en laat het gerecht 30 - 45 minuten 
in de oven op 180 graden gaar en warm worden. 
 
(Tijd in de oven is afhankelijk van hoeveelheid en diepte ovenschaal: 
het eiermengsel moet gestold zijn) 
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Dag 27 donderdag 17 maart 
 
Gedachten – “Lijden” 
 
Het lijden in de wereld is ongelijk verdeeld, zodat het bestaan van 
God in twijfel wordt getrokken. Het valt nog maar te bezien of God 
met al dat lijden een bedoeling heeft. We raken op zoek naar het 
antwoord het spoor bijster. Vergt God meer van ons dan wij kunnen 
dragen? Stelt Hij ons op de proef om ons geloof te testen? Pijn 
waarschuwt een mens dat er iets mis is. Pijn is de prijs die we betalen 
voor leven. De vraag is niet: “Waarom overkomt mij dit?” De vraag is: 
“Wat moet ik doen om dit te boven te komen en wie of wat helpt mij 
daar bij?” Alle levende wezens sterven vroeg of laat, maar alleen 
mensen beseffen het. Er is geen huis zonder verdriet maar vaak 
geloven we dat niet. God stuurt niet de ellende op ons af, maar Hij 
geeft ons wel de kracht om staande te blijven. En als we vallen, vangt 
Hij ons op. Wie bronnen van kracht zoekt zal ze zeker vinden. 
 
Als lijden en dood ons doen ontdekken dat krachten in ons worden 
gewekt, maken wij ons tot getuigen van God die het licht in ons 
ontsteekt. 
 
Het lot is niet rechtvaardig; gerechtigheid bestaat niet. Er is alleen 
liefde die alle verstand te boven gaat en kwaad overwinnen kan. God 
in ons en met ons versterkt het vermogen van mededogen en 
liefhebben. Dat maakt de chaos ongedaan en geeft ons kracht om op 
te staan. 
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Dag 26 vrijdag 18 maart 
 
Groen ..... in de keuken 
 
En daarmee bedoelen we niet de groene groentes, hoewel daar niets 
mis mee is. 
 
In de keuken is best heel veel “groen te doen”. Misschien doet u al 
veel op het groene gebied, of nog niets, maar hieronder wat tips. 
 
Het eten: koop zoveel mogelijk uit eigen streek, dan hoeft het minder 
lang vervoerd te worden en is er minder CO2 uitstoot. Als u biologisch 
geteelde producten koopt waarbij extra aandacht is besteed aan 
dierenwelzijn, bodemkwaliteit en het milieu, stimuleert dàt het 
duurzame deel van de agrarische sector. Probeer vleesgebruik te 
verminderen door bijvoorbeeld een vaste dag in de week geen vlees 
te eten. Koop zoveel mogelijk producten onverpakt en neem een 
boodschappentas mee. Afwassen in een teiltje is het beste voor het 
milieu, maar dan niet de warme kraan laten lopen of met warm 
water voorspoelen. Toch liever de afwasmachine? Spoel dan niet 
voor, veeg etensresten met een papiertje af en draai de machine pas, 
als hij echt helemaal vol is. Dat bespaart behoorlijk wat water en 
energie.  
 
Vindt u het allemaal wat veel, probeer dan één ding te veranderen en 
lukt dat goed, neem een volgende stap. 
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Dag 25 zaterdag 19 maart 
 
Kinderpagina 

Spel – “Veilig naar de overkant” 
Lukt het om snel en veilig de overkant te bereiken voordat het water 
komt? Wat heb je nodig: een groot kleed! 
 
Aan de slag:  
- Verdeel het gezin of groep kinderen in twee of in vier groepen. 
- Een groep zijn de Israëlieten, de andere groep de Egyptenaren. 
- De Israëlieten staan vooraan, de groep Egyptenaren erachter. 
- Leg het kleed voor de kinderen op de grond. 
- Pak twee punten van het kleed vast en laat iemand anders de 

beide andere punten vastpakken. 
- Op het startsein houden jullie het kleed tien tellen omhoog en 

gaan de Israëlieten zo snel mogelijk onder het kleed door, daarna 
zakt het kleed direct. 

- De groep Egyptenaren mag twee tellen nadat de laatste Israëliet 
gegaan is, ook proberen om onder het kleed door te komen, maar 
lukt het hen ook? 

- Wissel de groepen om of laat de andere groepen het proberen. 
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 3e zondag 20 maart 
 
Bijbelgedeelte: Lukas 13 : 1 – 9 
 
In het Bijbelgedeelte van vandaag komen we twee vragen tegen. In 
het eerste gedeelte, de verzen 1 t/m 5, gaat het over een vraag die 
wij dikwijls aan God stellen: waarom doet U dit, waarom laat U dat 
toe? Jezus geeft op die vragen geen antwoord. Hij zegt alleen dat we 
ons moeten bekeren. 
 
In het tweede gedeelte, de verzen 6 t/m 9, gaat het om een vraag die 
God in de Bijbel dikwijls aan ons stelt: draag jij wel vrucht? Je zegt 
wel dat je gelooft, maar leef je daar ook naar? Is dat door anderen te 
zien? Wij kunnen God niet ter verantwoording roepen. Maar Hij ons 
wel! Gelukkig maar dat God erg geduldig is. 
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Dag 24 maandag 21 maart 
 
LIED - Nieuwe liedboek 536 
 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
 
De schepping die voor ons gesloten was, 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
Het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
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Dag 23 dinsdag 22 maart 
 
Gedicht – “Wonder” 
 

Het zaad zal groeien 
en veel vrucht dragen 
het licht laat bloeien 

stelt open vragen 
veel ligt verborgen 

onder de aarde 
waar op een morgen 
het zich openbaarde 

groeikracht en draagkracht 
het wonder is groot 

wat kiemt in de nacht 
staat op in de dood. 
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Dag 22 woensdag 23 maart 
 
Recept - “Hartige Groentetaart” 
 
Benodigdheden 
6 plakjes diepvries bladerdeeg, 1 paprika, 1 stronkje 
broccoli, 1 winterwortel, 1 zakje gesneden witte kool, 1 courgette, 1 
ui, knoflook, 1 klein blikje mais, 200 gram blokjes of gesneden salami- 
of cervelaatworst, 1 eetlepel olijfolie, zout en peper, chili- of 
paprikapoeder, 250 ml. kookroom, 1 zakje geraspte kaas 
 
Bereiding 
verwarm de oven voor op 200°celcius. Laat de plakjes bladerdeeg op 
de aanrecht ontdooien. Snij alle groente in stukjes. Snij ook de worst 
in blokjes. Verhit de olijfolie in de (wok)pan en bak hierin de ui en 
knoflook aan. Voeg de overige groente hier aan toe en roerbak het 
gaar. Voeg de worst eraan toe. Op het laatst doe je de mais, chili- of 
paprikapoeder met peper en eventueel zout. 
 
Vet een ovenschaal of springvorm in. Bekleed deze met het deeg en 
prik gaatjes in het deeg. Verdeel het groentemengsel over de 
schaal/vorm. Giet de kookroom over de groentemengsel 
en bestrooi de geraspte kaas erover. Vouw eventueel het bladerdeeg 
wat boven het groentemengsel uitsteekt erover heen. 
Plaats de groenteschotel in het midden van de voorverwarmde oven. 
En bak de groentetaart in ongeveer 40 minuten gaar. 
 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 21 donderdag 24 maart 
 
Kerk in Actie 
 

 
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De 
organisatie “Dreamhouse” kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op 
straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet 
meer straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. 
“Dreamhouse” wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden 
en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te 
worden. Zo kunnen zijn hun kinderen voeden, kleden en naar school 
laten gaan. 
 
Uw diaconie collecteert op zondag 20 maart voor dit doel. Wie niet in 
de kerk is, kan natuurlijk altijd een bedrag overmaken op de rekening 
van de diaconie o.v.v. KerkinAktie “Indonesie”.  



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 20 vrijdag 25 maart 
 
Groen ..... in de tuin. 
 
De tuin kan heel veelzijdig zijn. Een fijne plek om in te spelen. Een 
plaats om tot rust te komen. Een ruimte waar je tot inkeer of 
bezinning komt of waar je inspiratie opdoet. Een stuk(je) natuur 
ervaren, geuren opnemen, genieten van bijen en vlinders die de 
bloemen bezoeken en vogels die rondscharrelen en het hoogste lied 
hebben. Je verwonderen over dat alles en er deel van zijn. Goed voor 
lichaam en geest! 
 
Laten we werken aan een groene(re) tuin of groen op het balkon. 
Maak eens een kruidenhoekje of vul wat potten met kruiden 
(bijvoorbeeld munt, dille, tijm, salie, roomse kervel, bieslook, 
oregano etc.). Heerlijk voor het zetten van thee of voor andere 
toepassingen. Tuinkruiden trekken veel bijen en vlinders aan en dat is 
mooi meegenomen. 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 19 zaterdag 26 maart 
 
Kinderpagina  



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
  4e zondag 27 maart 
 
Bijbelgedeelte: Lukas 15 : 11 – 32 
 
Vandaag gaat het over een gelijkenis die iedereen kent: die van de 
verloren zoon. In preken en overdenkingen gaat het vaak over die 
zoon. Of ook over het verschil tussen deze zoon en die andere. Uit 
het verband valt evenwel op te maken dat Jezus de aandacht niet 
zozeer wil richten op die zoons als wel op die vader. Die vader – met 
wie Jezus natuurlijk God bedoelt – is een liefdevol iemand die van 
beide zoons houdt. Beiden mogen bij Hem thuis zijn en thuis komen. 
Gods huis is een thuis voor iedereen: voor iemand die buiten zijn 
boekje is gegaan, maar daar nu spijt van heeft en voor iemand die 
altijd keurig heeft geleefd, maar ook wel eens graag aan de zwier was 
gegaan. 
 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 18 maandag 28 maart 
 
LIED – Evangelische liedbundel 116 
 

Glorie zij aan Jezus, die in lijden groot  
voor verloren zondaars hartebloed vergoot. 
 
Aller eeuwen eeuwen zij ’t geheim beschouwd  
van dat heilig lijden, dat de mens behoudt.  
 
Want het eeuwig leven vind ik in zijn dood.  
Lof zij zijn erbarmen, dat ook mij omsloot.  
 
Abel’s bloed riep wrake van de Rechter af.  
Christus bloed: verzoening! Zelf droeg Hij de straf. 
  
Glorie zij aan Jezus, die in bittere pijn  
onze Plaatsbekleder, Redder wilde zijn.  
 
Glorie zij aan Jezus, die in heerlijkheid  
ons verloste zondaars, teder binnenleidt. Amen. 

 
Een zang-tip van de inzender: 
vers 1 en vers 2 met Palmpasen 
vers 1 en vers 3 op Witte Donderdag 
vers 1 en vers 4 op Goede vrijdag 
vers 1 en vers 5 op Stille Zaterdag 
vers 1 en vers 6 met Pasen 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 17 dinsdag 29 maart 

 
Gedicht – “Woordeloos” 
 

Woorden van Jezus 
gaan veertig dagen 
met ons mee 
 
vergezellen ons denken en doen 
veertig dagen aan één 
 
hechten zich 
ondanks alle uiterlijk vertoon 
aan hart en nieren 
 
woordeloos vormen ze 
maken het hart 
gevoelig voor vreugde 
filteren ze wat van waarde is 
het overige mag aan ons voorbij gaan. 
 
Elisabethbode 2020 (Aukje Wijma) 

 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 16 woensdag 30 maart 
 
Recept – “Koek bakken met ingrediënten uit de Bijbel” 
 
Niet iedereen weet het, maar de Bijbel is een voedzaam 
boek. In het Oude Testament wordt er ruim 800 maal 
gegeten. Hieronder volgt een recept dat zonder de bijbel niet 
gemaakt kan worden. De ingrediënten die je nodig hebt worden 
genoemd in de volgende bijbelverzen. Let op: gebruik de NBG 
vertaling van 1951. 
 
Wat heb je nodig: 300 gram Psalm 55:22; 300 gram 1 Samuel 14:29; 6 
stuks Job 39:17; 400 gram Genesis 18:6; 2 theelepels Leviticus 2:13; 2 
theelepels 2 Kronieken 9:9; 100 gram Jeremia 24:1 (geweekt); 100 
gram 1 Samuel 30:12; 1 stuks Hooglied 2:5; 2 eetlepels Numeri 17:8 
(geschaafd); eventueel Richteren 4:19. 
 
Roer voorzichtig in een grote kom de ingrediënten uit Psalm 55 en 1 
Samuel 14. Voeg één voor één Job 39 toe en klop het geheel goed 
door elkaar. Zeef Genesis 18 en Leviticus 2 boven de kom. Voeg 
vervolgens 2 Kronieken 9 toe en roer alles goed door elkaar. Dep 
Jeremia 24 droog met keukenpapier en snijd dit in stukjes. Snipper 
Hooglied 2 klein. Roer Jeremia 24, 1 Samuel 30, Hooglied 2 en 
Numeri 17 door het beslag en voeg indien nodig Richteren 4 toe. Vul 
een met Psalm 55 ingesmeerde en met Genesis 18 bestoven 
cakevorm met het mengsel en bak de koek in voorverwarmde oven 
10 min. Op 200 ˚C. Na 10 minuten oven op 160˚C instellen. Baktijd 
ong. 1½ uur. Eet smakelijk! 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 15 donderdag 31 maart 
 
Gedachten – “Stilte” 
 

In de wervelstormen van de tijd 
van schuld, boete en spijt, 
zelfs van de vergeefse strijd van de stilte na de storm. 
Als de vluchtelingen onderdak zoeken,  
de gewonden om hulp schreeuwen, 
de beulen zich uit de voeten maken, 
als de machthebbers bang worden  
en de machtelozen hun stem verheffen, 
als de dode is begraven en wordt beweend. 

 
Als alles veranderd is 
kan iets nieuws beginnen. 

De duif komt aangevlogen 
met een olijftak in haar bek 
onder de regenboog door. 

De hemel seint haar belofte 
naar de aarde die donker is. 
In haar schoot slapen de doden 
tot de jongste dag. 

In het licht 
van de derde dag 
geschiedt de verrijzenis. 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 14 vrijdag 1 april 
 
Groen ..... rond het kerkje. 
 
Bloemen en bijen voor biodiversiteit. 
 
De omgeving van het Kerkje op de Heuvel in Heelsum is van oudsher 
al aardig groen. Toch gaat de nieuwe stichting, die het kerkje beheerd 
een stapje verder. Om de biodiversiteit te vergroten wordt er achter 
het kerkje een brede strook wilde bloemen ingezaaid /geplant en 
insectenhotels geplaatst. Ook gaan er honderden stinsen bollen de 
grond in tegen / op de heuvel. Zo hopen we bezoekers en 
buurtbewoners mee te laten genieten en tevens te inspireren om ook 
in eigen omgeving ook een stapje te zetten richting meer “groen”! 
 
Ons project is ingeschreven bij de actie: Kern met Pit 
(https:kernmetpit.nl>projecten 2022) 
 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 13 zaterdag 2 april 
 
Kinderpagina 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
 5e zondag 3 april 
 
Bijbelgedeelte: Lukas 20 : 9 – 19 
 
De gelijkenis van de pachters is een typisch voorbeeld van een 
verhaal waarbij je er als lezer of hoorder intuint. Op het moment dat 
je ontdekt dat het verhaal over jouzelf gaat, is het te laat. De 
gelijkenis van vandaag maakt je als lezer heel boos. Je zou die 
pachters echt op hun falie willen geven. Maar dan opeens blijkt: jij 
bent zelf één van die pachters. Wij zijn vandaag de mensen die niet 
goed met Gods aarde, met alles trouwens wat God ons heeft 
toevertrouwt, omgaan. Naar zijn geboden luisteren we niet of te 
weinig. En de zoon? Die moet het met zijn leven bekopen. Maar wat 
blijkt nu? De zoon, daar bedoelt Jezus zichzelf mee. En Hij is 
slachtoffer, letterlijk jawel, maar Hij kiest er ook bewust en vrijwillig 
voor om de weg van de zoon van de grote Wijngaardenier te gaan. 
Om zo op een wonderlijke manier de pachters te redden. 
 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 12 maandag 4 april 
 
LIED - Nieuwe liedboek 941 
 

Waarom moest ik uw stem verstaan? 
Waarom, Heer moet ik tot U gaan 
zo ongewende paden? 
Waarom bracht Gij die onrust mij 
in 't bloed is dat genade? 
 
Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 
al 't oude en vertrouwde? 
O blinde schrik, mijn God, mag ik 
niet eens mijzelf behouden? 
 
Want ik zie voor mij kruis na kruis 
mijn weg langs en geen enkel huis 
waar ik nog rust zou vinden. 
Kom ik zo echt bij U terecht, 
ben ik wel uw beminde? 
 
Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 
dat het zo goed is, dat die weg 
ook door uw Zoon gegaan is, 
en dat uw land naar alle kant 
niet ver bij mij vandaan is. 

 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 11 dinsdag 5 april 
 
Gedicht – “This much” 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 10    woensdag   6 april 
 
Recept – “Elzasser Jagd-Eintopf”  
 
Ingrediënten: 
750 g half-om-half gehakt, 25 g roomboter 
2 uien, in halve ringen, 2 eetlepels Dijon mosterd 
2 eetlepels ketchup, 3 eetlepels ketjap manis 
500 g (afgespoelde) zuurkool, 800 g aardappelpuree  
50 g paneermeel en 2 appels, geschild en in vieren gesneden 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Fruit de ui glazig in de boter, 
voeg het gehakt toe en bak dit rul. Schep er de mosterd, ketchup en 
ketjap doorheen en roer alles goed door. Op smaak brengen met een 
beetje zout en peper. Schep het gehaktmengsel in een ovenschaal, 
verdeel er de zuurkool overheen en schep er de aardappelpuree op. 
Strooi er als laatste de paneermeel overheen. Kerf de bolle kant van 
de appel in en druk de appels met de bolle kant naar boven, mooi 
verdeeld, in de aardappelpuree. Doe enkele klontjes boter over de 
appels (dan gaan ze glanzen) en plaats 20 - 30 minuten in de 
voorverwarmde oven.  



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 9 donderdag 7 april 
 
Kerk in Actie 
 

 

Uw diaconie collecteert met Pasen voor dit doel. Wie niet in de kerk 
is kan altijd een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de 
diaconie o.v.v. “Libanon”. 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 8 vrijdag 8 april 
 
Groen in ….. de kinderkamer 
 
Dat voorlezen leuk is weet iedereen die ook ooit voorgelezen is. 
Samen met je vader of moeder duiken in een prentenboek of gewoon 
als basisschoolleerling getrakteerd worden op een voorgelezen 
hoofdstuk uit een “Klassieker” blijft je voorgoed bij. Lang leve ook de 
opa’s en oma’s als voorlezers hierbij!  
 
Daarom vandaag een groene leestip voor de kinderkamer: “Pluk redt 
de dieren” van Annie M.G. Smidt, “Kleine IJsbeer en de verdwenen 
vissen” van Hans de Beer of “Mr. Finley en de wereld op zijn kop” van 
Laurentien van Oranje en Sieb Posthuma. Deze drie prentenboeken 
zijn mooi en leerzaam en ook te leen in de bibliotheek.  
 
Voor de beginnende lezer (AVI M4) is het boek “Foeksia redt de 
natuur” van Paul van Loon prachtig. Voor iets oudere lezers: “Janoek 
zoekt een duurzame wereld” van Janouk Kelderman (m.m.v. ZAPP & 
het Wereldnatuurfonds) en “De aarde heeft je nodig” van Philip 
Bunting. En wie lacht om Freek Vonk moet eens aan zijn magazine 
“Wild van Freek” denken! 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Dag 7 zaterdag 9 april 
 
Kinderpagina 

https://youtu.be/-PiHuM-q5r4 

https://youtu.be/-PiHuM-q5r4


 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
Palmzondag 6e zondag 10 april 
 
Bijbelgedeelte: Lukas 22 : 1 – 23 : 56 
 
Vandaag moeten we twee hele hoofdstukken lezen! Dat is wel erg 
veel. Kijk maar of dat op een dag lukt. Anders zou ik zeggen: smeer 
het over heel de komende week uit. Lees elke dag een gedeelte. 
En denk daarbij eens aan wat Luther een keer heeft gezegd. Hij zei 
dat het lijdensverhaal een verhaal is met allerlei typische personages 
rondom Jezus: mensen die de Bijbel heel goed kennen, heel gelovige 
mensen, mensen die liever wat op de achtergrond blijven, mensen 
die als puntje bij paaltje komt afhaken enz. Houd dit als insteek eens 
bij de hand als je beide hoofdstukken doorleest. Waar sta jij zelf in dit 
hele verhaal? 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
nog 6 dagen naar Pasen maandag 11 april 
 
LIED - Nieuwe liedboek 554 
 

Welkom, welkom, koning Jezus, vredelievend op een ezel. 
Kom, wij leggen mantels neer als een loper voor de Heer. 
Hosanna, hosanna, 
gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. 
 
Lang verwacht is koning Jezus, door de mensen hoog geprezen. 
Maar al zweeg heel Israël, dan nog riepen stenen wel: 
Hosanna, hosanna, 
gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. 
 
Ongewenst is koning Jezus, door de mensen afgewezen. 
Hoor, de tranen in zijn stem klagen om Jeruzalem: 
O, dochter van Sion, 
begrijp toch vandaag, dat God jou genadig wil zijn. 
 
Welkom, welkom, koning Jezus, laat uw vrede ons genezen. 
Bij de intocht van uw woord is ons hart een open poort. 
Hosanna, hosanna, 
gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
nog 5 dagen naar Pasen dinsdag 12 april 
 
Gedicht – “De soldaat die Jezus aan het kruis sloeg” 
 

Wij sloegen Hem aan ’t kruis. Zijn vingers grepen 
wild om de spijker toen ’k den hamer hief 
Maar Hij zei zacht mijn naam en : “Heb Mij lief” 
En ’t groot geheim had ik voorgoed begrepen. 
 
Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten, 
En werd een gek die bloed van liefde vroeg: 
Ik had Hem lief- en sloeg en sloeg en sloeg 
den spijker door Zijn hand in ’t hout dat barstte. 
 
Nu als een dwaas, een spijker door mijn hand, 
Trek ik een vis- Zijn naam, Zijn monogram- 
In ied’re muur, in ied’re balk of stam, 
Of in mijn borst of, hurkend in het zand 
 
En antwoord als de mensen mij wat vragen: 
“Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen” 
 
dichter - Martinus Nijhof 

 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
nog 4 dagen naar Pasen woensdag 13 april 
 
Recept – “Pecannoten karamelkoek” 
 
Voor het deeg: 125 gram boter op kamertemperatuur, 
100 gram witte basterdsuiker, ¼ tl zout, 1 ½ tl bakpoeder, 
½ citroen, rasp, 1 eidooier, 1 el eiwit en 225 gram bloem. Voor de 
vulling: 140 gram suiker, 30 milliliter water, 60 gram blanke 
amandelen of amandelmeel, 1 ei en 150 gram pecannoten 
(grofgehakt). Verder nodig: boter, om in te vetten, ei, losgeklopt, 12 
pecannoten (heel) en een boterkoekvorm van 22 cm. 
Doe alle ingrediënten voor het deeg in een kom en meng deze totdat 
je er een samenhangende bal van kunt vormen. Verpak het deeg in 
plasticfolie en laat het minimaal 1 uur rusten in de koelkast. Maakt 
intussen de vulling. Doe 100 gram suiker met 30 milliliter water in 
een steelpan en laat dit tot goudbruin karamelliseren. Doe dit op 
middelhoog vuur een roer vooral niet meer zodra alle suiker opgelost 
is in het water. Giet de hete karamel direct op een met bakpapier 
beklede bakplaat en laat dit afkoelen. Doe de resterende 40 gram 
suiker met de amandelen/amandelmeel, het ei en de afgekoelde 
karamel in een keukenmachine en mix dit tot spijs. Meng er tot slot 
de gehakte pecannoten door. 
Verwarm de oven voor op 200 °C en vet een boterkoekvorm in. Rol 
2/3 van het deeg uit tot een ronde plak en bekleed de bodem en de 
zijkanten van de vorm hiermee. Doe vervolgens het amandelmengsel 
in de vorm en strijk dit glad. Rol het overige deeg uit tot een lap ter 
grootte van de bakvorm en dek de vulling hiermee af. Snijd de 
kantjes bij. Bestrijk de bovenkant met het losgeklopte ei en decoreer 
met pecannoten. Bak de pecannoten – karamelkoek in 25 tot 30 
minuten goudbruin en gaar. Laat de koek in de vorm afkoelen. Deze 
koek smaakt het beste nà 2 dagen rust: misschien lekker met Pasen. 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
nog 3 dagen naar Pasen Witte Donderdag 14 april 
 
Gedachten – “Het Laatste Avondmaal” 
 
De vermoedelijk oudste afbeelding van het zogenoemde “Laatste 
Avondmaal” is een mozaïek uit de vroege zesde eeuw in de Basiliek 
van San Apolinare Nuovo te Ravenna. Talloze malen is deze scène in 
beeld gebracht. Beroemd is de fresco uit 1495-1498 van Leonardo de 
Vinci in het klooster van Santa Maria delle Grazie te Milaan. Ook 
eigentijdse beeldend kunstenaars als Salvador Dali, Andy Warhol, 
Bettina Rheims en Serge Bramley lieten zich door het verhaal 
inspireren. 

 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
nog 2 dagen naar Pasen Goede Vrijdag 15 april 
 
Gedicht – “Het kruis” 
 

Het kruis als teken van hoop 
 

dat God het niet koud laat: 
 

de wanhoop, de angst, 
 

de dreiging, de dood, 
 

het onrecht en de onverschilligheid, 
 

het onbegrepen zijn, de pijn. 
 
 

En Jezus gaf de geest 
 

met op zijn lippen deze overwinningskreet: 
 

Het is volbracht! 
 

Zo heeft Hij alles wat verkeerd is 
 

tot voor God gebracht. 
 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
nog 1 dag naar Pasen Stille Zaterdag 16 april 
 
Kinderpagina 

Los jij deze rebus op? Dan weet je waarover Johannes nu vertelt! 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
PASEN zondag 17 april 
 
Bijbelgedeelte: Johannes 20 : 1 – 18 
 
Op deze zondag van Pasen is het extra belangrijk om op de 
bloemschikking te letten. Vandaag staan in de kerk allerlei bloeiende 
bloemen. De gedachte daarbij is dat die bloemen allemaal tekens en 
voorbodes zijn van een nieuwe lente en een nieuw begin. Wat een 
prachtige Paasboodschap! 
 
In het Bijbelgedeelte valt me op dat die boodschap door Jezus zelf als 
de levende Heer wordt verkondigd en dat aan iemand persoonlijk. 
Waar in de andere Evangeliën over ‘vrouwen’ wordt gesproken, een 
aantal dus, wordt in het Johannesevangelie over één vrouw 
gesproken. Zij krijgt persoonlijk het evangelie aangezegd, haar naam 
wordt genoemd. Net zo wil Jezus vandaag jou bij je naam aanspreken 
en je een nieuwe toekomst aanzeggen. 



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
 
Vragen voor de kinderen bij de afbeelding rondom hun project 
“Bevrijding”. Je vind de plaatjes op elke zaterdag! 
 
Dag 31 - Waar dromen deze mensen van? 
 Exodus 13 : 3 - 10 
 
Dag 25 - Wat gebeurt hier? 
 Exodus 14 : 5 - 22 
 
Dag 19 - Wie is deze meneer? 
 Deuteronomium 8 : 7 - 18 
 
Dag 13 - Wat doen deze mernsen aan tafel? 
 Lukas 22 : 7 – 8 en 14 - 20 
 
Dag 7 - Wat delen Johannes en Andreas met hun familie? 
 Lukas 23 : 44 – 49 / 1 Petrus 1 : 18 - 19 
 
Dag 1 – Wat vertelt Johannes aan de kinderen? 
 Lukas 23 : 50 – 24 : 8 / Hebreeën 3 : 1 
 
Op zondag worden al deze bevrijdingsverhalen verteld en beleefd in 
Overweide. Er is een groep voor kinderen van 5 - 8 jaar en een groep 
voor kinderen van 9 - 12 jaar: kom je ook meeluisteren en meedoen?  



 
 
  

40-DAGEN KALENDER 2022 
 
COLOFON 
 
Deze Veertigdagenkalender is een uitgave van de Protestantse gemeente te 
Renkum-Heelsum dankzij de inbreng van verschillende gemeenteleden. 
Sommige spraken vanuit een commissie of namens een groep zoals 
commissie Groene kerk en de Kinderviering. Andere van hen deelden hun 
innerlijke stem of gunden ons hun lievelingsrecept. 
 
Dag 40 Marlène van der Star 
Dag 39 Kerk in Actie 
Dag 38 Lijbert Brussaard 
Dag 37 Evelien Klein, Jojanneke van der Molen, Willeke van Kan 
 
1ste zondag ds. Wouter Koelewijn 
Dag 36 Diny Kosters-Rosbach 
Dag 35 Diaconaal netwerk 
Dag 34 Daphne Hardeman 
Dag 33 Raad van Kerken Nederland 
Dag 32 Harry Hulzebosch 
Dag 31 Evelien Klein, Jojanneke van der Molen, Willeke van Kan 
 
2e zondag ds. Wouter Koelewijn 
Dag 30 ds. Joke Quik-Verweij 
Dag 29 ds. Joke Quik-Verweij 
Dag 28 Mariëtte Oudhof 
Dag 27 Diaconaal netwerk 
Dag 26 Attie Goedhart 
Dag 25 Evelien Klein, Jojanneke van der Molen, Willeke van Kan 
 
3e zondag ds. Wouter Koelewijn 
Dag 24 ds. Joke Quik-Verweij 
Dag 23 ds. Joke Quik-Verweij 
Dag 22 Mariska Rochat 
Dag 21 Kerk in Actie 
Dag 20 Herman Pierik 
Dag 19 Evelien Klein, Jojanneke van der Molen, Willeke van Kan 
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4e zondag ds. Wouter Koelewijn 
Dag 18 Harry de Vries 
Dag 17 Bernard van Beek 
Dag 16 ds. Joke Quik-Verweij 
Dag 15 Kerk en Israël 
Dag 14 Clazien Middelbos 
Dag 13 Evelien Klein, Jojanneke van der Molen, Willeke van Kan 
 
5e zondag ds. Wouter Koelewijn 
Dag 12 Jan-Simon Huijser 
Dag 11 Inge Wezel-Nijland 
Dag 10 Loes Zijlstra-Pelgrim 
Dag 9 Kerk in Actie 
Dag 8 ds. Joke Quik-Verweij 
Dag 7 Evelien Klein, Jojanneke van der Molen, Willeke van Kan 
 
Palmzondag ds. Wouter Koelewijn 
Dag 6 ds. Joke Quik-Verweij 
Dag 5 Tineke Borger 
Dag 4 Ebertine Jurrius-Timmerman 
Dag 3 ds. Joke Quik-Verweij 
Dag 2 ds. Joke Quik-Verweij 
Dag 1 Evelien Klein, Jojanneke van der Molen, Willeke van Kan 
 
Pasen ds. Wouter Koelewijn 
 
 
Eindredactie ds. Wouter Koelewijn 
 ds. Joke Quik-Verweij 
 
Drukwerk Drukkerij Ontmoetingskerk (Dieren)
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Inspiratietekst – Nieuwe liedboek 571: vers 4 
 

In de stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht voor ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw 
heeft Hij aan ons gegeven. 

 

 
Tweeluik ‘Pasen, bevrijding’, 100 cm. bij 150 cm., olieverf op doek. 
(Joke Gerds, 1947) 
 


