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In memoriam 
 

Op dinsdag 7 april is, op 94 jarige leeftijd, dhr. Toet overleden. Samen met zijn vrouw zijn ze in februari 2008 in de 
Cope gaan wonen en zij kwamen uit Bennekom. 
Door het werk v.d. dhr. Toet hebben ze met hun gezin (een zoon en dochter) in verschillende delen van Nederland 
gewoond en altijd ter plekke waren zij betrokken bij het sociaal- en kerkelijk leven. 
Hun zoon/schoondochter wonen in Woerden en daarmee viel de keus om in Kamerik te gaan wonen. En de kinderen 
zorgden goed voor hun ouders, vertelde dhr. Toet tegen mij. 
 
Via de kerktelefoon, waar ze iedere zondag naar luisterden, waren ze met ons verbonden. 
Zij woonden met plezier in de Cope en hadden zo hun eigen leven met elkaar. In het begin hadden ze de wekelijkse 
uitjes naar Woerden, de bibliotheek, boodschapjes en altijd een kopje koffie bij Delifrance.  
Zij waren zeer zorgzaam en lief voor elkaar. Een positieve instelling en een ruime belangstelling voor het kerkelijk en 
maatschappelijk leven. Het gezichtsvermogen van mevr. Toet werd minder en het gehoor van de dhr. Toet ging 
achteruit. Maar ze konden elkaar heel goed tot steun zijn! 
Wij bidden voor mevr. Toet, hun kinderen en kleinkinderen en wensen hun de komende tijd veel steun, troost, 
warmte en Gods zegen toe. 
 
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op zaterdag 11 april. 
 
Met vriendelijke groet, 
Coby de Kort. 
 
 
 

Bericht van de dominee                                               Marina van der Zwaag- de Haan 
 

Andere jaren was ik de week voor Pasen in opperste staat van concentratie. Alle vier diensten werden aan mij 
toebedeeld, en in de loop der jaren raakten de liturgieën steeds uitgebalanceerder . Met name de Paaswakedienst 
werd met al zijn rituelen een waar liturgisch hoogstandje. Zo halverwege de Stille Week kwamen 4 stapeltjes 
uitgeprinte diensten op mijn bureau te liggen en als er niets tussen kwam, was ik er donderdagmiddag helemaal 
klaar voor. De Vlaamse Jezuïet Nicolaas Sintobin noemt deze diensten de ‘verfijnde vieringen van de Goede Week’. 
Maar dit jaar is er een lelijke streep door deze week gehaald. Hoewel er twee diensten minder zijn (de Witte 
Donderdag en Paaswakeviering) is het drukker, maar vooral onoverzichtelijker dan ooit. Wat kun je liturgische nog 
doen, zonder dat de rituelen ervaren worden als een vlag op de modderschuit van deze rampzalige weken? Zo heb ik 
op Palmzondag mijn rode stola verwisseld voor de paarse. Maar ik voelde mij er licht ongemakkelijk bij. Doet zo’n 
ritueel mensen in deze tijd wat, of hebben ze alleen nog maar behoefte aan troost en bemoediging? Deze Vlaamse 
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Jezuïet verwoordt mijn gevoelens. De normale diensten “kunnen ons doen vergeten dat de eerste Goede Week die 
van Jezus met zijn leerlingen, net iets anders verliep. Dat was in belangrijke mate een verhaal van angst, 
eenzaamheid, stress, geweld, verraad, ontgoocheling, ongeloof en verlorenheid.” Hij noemt dit uit mijn comfortzone 
gehaald worden de ‘ellendige genade van de coronacrisis’. Ik troost me in deze stuurloze week maar met de 
gedachte dat ik nu een heel klein beetje dichter bij het werkelijke rauwe verhaal van de laatste dagen van Jezus sta. 
 
In Ter Aar is er dus op Goede Vrijdag 19.00 uur een dienst en op Paasmorgen om 10.00 uur. Beiden zijn weer via live 
stream te volgen. De diensten op Witte Donderdag en de Paaswakedienst zullen vervallen. Maar je kunt wel thuis 
vieringen houden. De volgende websites kunnen daarbij behulpzaam zijn: 
 
https://portal.eo.nl/samengeloven, 
 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/op-weg-naar-het-licht-vieren-in-de-stille-week, 
 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/toch-samen-vieren-in-de-stille-week-en-pasen/, 
 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/coronacrisis-leidt-tot-grote-creativiteit-bij-gemeenten/. 

 
Ook kun je op Witte Donderdag meedoen met de virtuele processie “The Passion” op tv. 
Op Stille Zaterdag wordt de suggestie gedaan om ’s avonds een brandende kaars in het raam te zetten (wel letten op 
brandgevaar van gordijnen e.d.!) 
 
Een hartelijke en meelevende groet van mij, 
 
ds. Marina van der Zwaag-de Haan 
 

Orde van dienst in Ter Aar op Goede Vrijdag 10 april om 19.00                                               
 

Te volgen via: https://youtu.be/ZIWR_nGlMcw 

 

Goede Vrijdag is de dag waarop we stil staan bij 

het lijden en sterven van Jezus. In de loop van de 

kerkgeschiedenis is men deze dag ‘goed’ gaan 

noemen. Waarom? Het antwoord kunnen we 

vinden door niet alleen Goede Vrijdag te vieren, 

maar daarna ook Pasen, het feest van de 

verrijzenis. Maar zover is het nog niet. 

 

Stilte. 

 

Er worden 7 kaarsen aangestoken. 

 

Woorden ter bemoediging: 

V: Bij U, Heer, schuilen wij in het onbarmhartig 

licht van deze 

   avond. Hoor ons, God, en blijf ons niet ver.  

A: HOOR ONS GOD, EN KOM ONS TE 

HULP.  

V: Gij zijt een wal tegen nacht en ontij, Gij, de 

grond van ons 

   vertrouwen. In uw handen, Heer, bevelen wij 

ons leven.  

A: BESCHUT ONS MET DE SCHADUW 

VAN UW VLEUGELS.  

V: Hier gedenken wij Jezus Messias, in zijn lijden, 

in zijn 

   dood. In de dagen van zijn leven heeft Hij onze 

zwakheid 

   gedragen, onze leegte onder ogen gezien. Hier 

zien wij op 

   naar het kruis. Laat dit uur voor ons zijn als een 

waken en 

   bidden met Hem.  

A: IN UW HANDEN, HEER, BEVELEN WIJ 

ONS LEVEN. AMEN. 

 

Zingen: Psalm 22: 1. 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

https://portal.eo.nl/samengeloven
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/op-weg-naar-het-licht-vieren-in-de-stille-week
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/toch-samen-vieren-in-de-stille-week-en-pasen/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/coronacrisis-leidt-tot-grote-creativiteit-bij-gemeenten/
https://youtu.be/ZIWR_nGlMcw
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Schriftlezingen: het lijdensevangelie volgens 

Johannes, afgewisseld met (gemeente)zang: 

 

Lezen: Johannes 18: 1 t/m 11, Verraden. 

                              Eerste kaars wordt gedoofd 

 

Zingen: Lied 587: 1. 

 

Lezen: Johannes 18: 12 t/m 27, Verloochend. 

                               Tweede kaars wordt gedoofd 

 

Zingen: Lied 587: 2. 

 

Lezen: Johannes 18: 28 t/m 40, Pilatus. 

                               Derde kaars wordt gedoofd 

 

Zingen: Lied 587: 3. 

                        

Lezen: Johannes 19: 1 t/m 16a, Onschuldig. 

                               Vierde kaars wordt gedoofd 

 

Zingen: Lied 587: 4. 

 

Lezen: Johannes 19: 16b t/m 27, Gekruisigd. 

                                Vijfde kaars wordt gedoofd. 

 

Zingen: Lied 587: 5. 

 

Lezen: Johannes 19: 28 t/m 30, Gestorven. 

 

Een klein kaarsje wordt aan de Paaskaars 

aangestoken, waarna de Paaskaars wordt gedoofd. 

Stilte. 

Gedicht: “Nu het licht dooft...” 

Stilte. 
Lezen: Johannes 19: 31 t/m 37, De Schriften vervuld. 

                               Zesde kaars wordt gedoofd. 

 

Zingen: Lied 587: 6. 

 

Lezen: Johannes 19: 38 t/m 42. Begraven. 

     Zevende kaars wordt gedoofd. 

 

Zingen: Lied 590: 1, 2 en 3. 

 

Goede Vrijdaggebeden, voor allen die gekruisigd 

worden en voor het Joodse volk, dat in onze 

Europese geschiedenis zo vaak door christenen is 

vervolgd en vermoord, uitgesproken door de 

dominee en een diaken. 

 

Orgelspel 

 

Het beklag Gods, gebaseerd op de Bergrede: 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG 

WIE NEDERIG VAN HART ZIJN, 

   WANT VOOR HEN IS HET KONINKRIJK 

VAN DE HEMEL”.  

 

V: Maar wij leefden uit de hoogmoed van hebben 

en houden, 

   van kennis is macht. Zo maakten wij mensen tot 

slaven 

   en veroorzaakten oneindig menselijk leed. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG 

DIE KLAGEN EN ROUWEN, ZIJ 

   ZULLEN TROOST ONTVANGEN”. 

 

V: Maar velen van ons weigerden te troosten 

   in de geest van Gods woorden en daden. 

   Het grootste onrecht gebeurt vlak voor onze 

ogen 

   en wij kijken gewoon toe. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG 

ZIJ DIE MILD ZIJN, WANT ZIJ 

   ZULLEN DE AARDE BEËRVEN”. 

 

V: Maar wij hadden één waarheid in pacht. 

   Wij geloofden in kracht, in macht, 

   in geweld en zelfhandhaving en in de kerk 

offerden wij 

   de meest creatieve geesten op aan de leer. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG 

ZIJ DIE HONGEREN EN DORSTEN 

   NAAR GERECHTIGHEID: ZIJ ZULLEN 

VERZADIGD WORDEN”. 

 

V: Maar wij buitten Gods schepping uit: 

   grond, water, lucht, dieren en mensen. 

   Wij verzadigden ons aan welvaart, 
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   onmachtig het lot van miljoenen armen te keren. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG 

DE BARMHARTIGEN, WANT ZIJ 

   ZULLEN BARMHARIGHEID 

ONDERVINDEN”. 

 

V: Maar wij verkozen hard te zijn. 

   Wij hielden pogroms tegen Joden 

   en kruistochten tegen moslims. 

   Wij sluiten vluchtelingen op in kampen, 

onbarmhartig. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG 

DIE ZUIVER VAN HART ZIJN, ZIJ 

   ZULLEN GOD ZIEN”. 

 

V: Maar wij verkozen het sluiten van 

compromissen met dictators 

   in verleden en heden. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG 

DE VREDESTICHTERS. ZIJ ZULLEN 

   KINDEREN VAN GOD GENOEMD 

WORDEN”. 

 

V: Maar wij legitimeerden apartheid met de hand 

op de Bijbel, 

   en lieten dwaze moeders over aan hun lot. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: 

“GELUKZALKIG WIE VANWEGE DE 

GERECHTIGHEID 

   VERVOLGD WORDEN, VAN HEN IS HET 

KONIRKIJK VAN DE HEMEL. 

 

V: Maar wij wilden ons leven niet verliezen om 

Gods wil 

   en nemen het op de koop toe mensen uit te 

sluiten om hun 

   geloof, hun aard, hun huidskleur. 

 

Zingen: Lied 578: 1, 2, 5 en 6. 

 

“Zoek niet naar mijn graf...” 

 

Bidden: “Onze Vader” (Nieuwe Bijbelvertaling). 

 

In stilte verlaten we de kerk. 

 
 
Tot slot het slotwoord van de liturgie voor Goede Vrijdag, te vinden op één van de sites: 
 
Hier zijn wij, met lege handen 
geen dingen meer te doen 
geen woorden meer om te zeggen. 
Geef dat we elkaar vast kunnen houden in deze tijd 
God ontferm U over uw mensheid 
Geef ons vertrouwen dat we ook deze nacht doorstaan 
God ontferm U over Uw mensheid 
 
Bevrijd ons van angst en verdriet 
dat wij ons toevertrouwen deze avond/nacht 
in het weten dat liefde het laatste woord is. 
Omwille van de Mens die Liefde was  
de man van smarten, 
Jezus, ons levenslicht, 
AMEN 
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Paasdienst van de Ontmoetingskerk Kamerik is digitaal te volgen 
 

Beste leden van de Ontmoetingskerk Kamerik 
  
Voor de Paasdienst op zondag 12 april wil dominee Trees van Montfoort belangrijke delen uit haar eredienst op 
video opnemen. Vervolgens willen we de te zingen liederen en muziek ook in de liturgie zetten. Op uiterlijk zaterdag 
11 april ontvangt u dan een kerkmailing met liturgie en met doorlink mogelijkheden naar de opgenomen onderdelen 
van de Paasdienst. Zo kunt u toch allemaal de geplande Paasdienst via internet op een andere manier beleven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marieke de Groot 
Scriba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 2 weken.  
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