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   ‘Een spoor van Liefde’ 
Op aswoensdag 17 februari begint de veertigdagentijd: een tijd van 
bewustwording en bezinning. “Het wonder van Pasen: de 
ontdekking dat je midden in de misère van het leven niet aan je lot 
wordt overgelaten maar bij name wordt geroepen” (René de Reuver: 
PKN website). Twee tastbare symbolen horen bij Pasen: het kruis 
en het geopende graf. Beide hebben een belangrijke betekenis en 
de komende periode willen we daar als gemeente invulling aan 
geven.  

 
Net als met kerst nemen we het thema over van 
de kindernevendienst: ‘Een spoor van liefde’. 
Welk spoor trek jij, welk spoor trekt u? Welke 
voetafdruk laten we achter in de wereld, in 
levens van anderen? Wat houdt het in als je 
merkt dat God je bij name noemt?  
 
Het citaat van René de Reuver bevat twee 
elementen. Aan de ene kant de misère, de 
zorgen, de last, de zwaarte van het leven en 
aan de andere kant dat we worden gezien, op 
individueel niveau, dat God ons bij name roept. 
Over de misère moet niet al  te makkelijk 
worden heen gestapt, er zijn situaties of 
perioden die het leven heel zwaar maken. Het 
hoeft er alleen niet bij te blijven. God ziet het en 
Hij roept je vervolgens bij je naam. En dat 
laatste is niet zo maar; het kan een begin zijn 
van een eerste of een volgende stap. Wat ga jij 
of wat gaat u doen als God je bij je naam roept?  
 
Het kruis 
In de Anglicaanse kerk ligt op goede vrijdag 
midden in de kerk een groot kruis, waar 
mensen naartoe kunnen lopen en daar hun 
lasten of die van anderen kunnen achterlaten. 
In de Franse broedergemeenschap in Taizé 
wordt hier zelfs iedere vrijdagavond de 
gelegenheid voor gegeven. Je moet het 
misschien een keer zelf hebben meegemaakt, 
het kan heel waardevol zijn om daadwerkelijk 
naar het kruis te lopen en daar  je zorgen achter 
te laten in de vorm van een tastbaar gebaar;  
een kaarsje aansteken, een symbool of een 
brief achterlaten. In de protestantse traditie zijn 
we dit niet zo gewend, maar het is wel goed om 
hier eens over na te denken. Tijdens de dienst 
op 7 maart wordt  hier aandacht aan besteed 
en wordt iedereen de mogelijkheid geboden om 
op deze manier je zorgen bij  het kruis te 
brengen. Naast de preekstoel staat vanaf 

aswoensdag tot Pasen een houten kruis, waar 
iedereen die dat wil naartoe kan gaan. De kerk 
is op woensdag- en misschien ook 
zaterdagmiddag op de gebruikelijke tijd open 
en in de Paasweek komen daar waarschijnlijk 
nog uren bij (do, vrij en za van 17.00 tot 19.00 
uur). Kijk hiervoor in de nieuwsbrief of de 
website. 
 
Het spoor  
Een spoor van liefde, hoe ziet dat eruit? 

Hiernaast staat een af-
beelding van de  40 dagen-
poster van Bijbel Basics, 
waar de kinderen via een 
werkboekje de komende 7 
weken mee aan de slag 
gaan. Op de poster is  een 
lege weg te zien. Aan 
weerskanten van de weg 

gebeurt  echter van alles. Er wordt gezaaid, 
geoogst en gefeest. Deze afbeelding hangt de 
komende weken naast de preekstoel en ligt ook 
uitvergroot op het middenpad in de kerk. We 
willen die lege weg graag vullen. Met 
voetafdrukken. We roepen iedereen op om een 
voetafdruk achter te laten. Je kunt een 
voetafdruk printen, je kunt je eigen voetafdruk 
overtrekken op een leeg vel papier  of met je 
voet in een bak verf gaan staan. Denk na over  
welke daad van liefde jij of u wilt verrichten en 
schrijf die daad in de voetafdruk. Met al die 
voetafdrukken gaan we de weg volleggen. Ons 
eigen spoor van liefde. Als iedereen één 
voetafdruk achterlaat bij de kerk, dan kunnen 
we een pad aanleggen van 200 losse 
voetafdrukken en kan het pad naar 
buiten. Want daar gebeurt het. Daar 
kan de kerk wat betekenen. 
200 daden van liefde, dat zou 
toch echt heel mooi zijn.  
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Het open graf 
Naast het kruis in de kerk staat het graf, waar 
op Paasmorgen de steen van  wordt weggerold.  
Ook met het teken van het  geopende graf 
willen we iets doen. Deze keer iets met groene 
vingers. Marleen  van der Graaf, die al heel wat 

keren prachtige liturgische 
bloemstukken heeft ge-
maakt en dit ook weer in de 
veertigdagentijd doet, geeft 
‘live’ een digitale ‘work-
shop’ en iedereen met 

vingers (dus niet per se groene) kan meedoen. 
We maken  groepjes, waarmee je  in je eigen 
huis via ‘zoom’ digitaal haar ‘workshop’ kunt 
volgen en op die manier individueel gezamen-
lijk  ‘coronaproof’ aan de slag kunt. Het is de 
bedoeling dat je zelf het benodigde materiaal in 
huis haalt en dan bij voorkeur voor 2 stukjes. 
Eén voor jezelf en één om weg te geven. 
Meld je aan op samendorpskerkcapelle@gmail.com 
en ontvang de  nadere instructies en de ‘link’. 
Je hebt wel een laptop of mobiele telefoon 
nodig. Data van de ‘workshops’ volgen in de 
wekelijkse nieuwsbrief.  
 
De steen 
Met de steen willen  we ook aan de slag en de 
hele familie kan meedoen. We gaan platte 

stenen beschilderen met 
symbolen die bij Pasen 
horen. Als je wilt kun je de 
beschilderde stenen buiten 
achterlaten, op een bankje 
bijvoorbeeld, zodat je er 
anderen weer blij mee kunt 
maken. Meld je aan via het 

genoemde e-mail adres en ontvang de nadere 
instructies. De datum van deze ‘workshop’ 
wordt in de nieuwsbrief vermeld. 
 
Muziek in de kerk 
Ook in de veertigdagentijd willen we naast 
orgelspel muzikale bijdragen  laten verzorgen 
door verschillende gemeenteleden. Er zijn  al 
heel wat ideeën, er zijn mensen benaderd, er is 
muziek uitgezocht en er wordt thuis al hier en 
daar geoefend. We houden de Corona-
ontwikkelingen in de gaten en hopen dat de 
plannen doorgang kunnen vinden. 
 
Kindernevendienst 
In deze bode kun je lezen dat er voor de tijd 
naar Pasen weer allerlei leuke dingen zijn 
bedacht. Voor de kinderen is dat natuurlijk ook 
zo! Tijdens de veertigdagentijd, de tijd voor 

Pasen, gaan we horen over Jezus en de 
liefdevolle dingen die Hij deed. Zo volgen we 
Jezus’ spoor van liefde.  
Op de zondagen laten we elke week een nieuw 
plaatje zien, wat hoort bij een verhaal over de 
liefde van Jezus. Daar krijgen jullie wekelijks 
ook een kerkboekje over, zodat jullie thuis weer 
leuk aan de slag kunnen! 
Net als voor de grote mensen, zullen er ook 
workshops voor de kinderen zijn. Hou de 
Whatsappgroep van de kindernevendienst in 
de gaten voor meer informatie over wat en 
wanneer! Zit je nog niet in de appgroep, maar 
ben je of ken je wel een kind dat mee wil doen 
met de kerkboekjes en workshops? Stuur dan 
een berichtje via Whatsapp naar 0619777754. 
 
In ieder geval kun je wel alvast 
meewerken aan het maken van 
een spoor. Jezus heeft een diepe 
voetafdruk achtergelaten. De leerlingen zijn in 
zijn voetstappen getreden en alle kinderen 
mogen dat ook doen. Ga dus lekker met je 
voeten in een bak met verf staan en maak er 
een mooie plaat van. Schrijf in je eigen 
voetafdruk wie jij de komende tijd blij wilt maken 
en ga dat ook doen. Je vader of je moeder 
bijvoorbeeld of je opa of oma. En breng je 

voetafdruk naar de kerk, zodat we 
die op het pad kunnen leggen en 
jouw voetafdruk mee doet in het 
spoor van liefde!  
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