
 
➢ Bij de kerkdienst (live te zien via www.coronaviering.nl/live om 9.30u)  

  
➢ Whatsapp-nummer voor gebeden en betaallinks: 06-12705929 

 

 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En dan wordt het Pasen … Kunnen we dat vieren in deze tijd? We kunnen het júist vieren in 
deze tijd. Jezus ís namelijk al opgestaan. En het verhaal van zijn lijden én opstanding is een 
verhaal van hoop dwars door angst, zorgen, ziekte, lijden en zelfs doodgaan heen. We vieren 
Pasen in een onvoorstelbare tijd, die ons leven op zijn kop zet. Wordt alles weer normaal? Of 
wordt alles juist nieuw? En hoe is dat dan?  
In de online-paasviering gaan we met elkaar dat ontdekken in het paasverhaal. We doen dat 
met meer mensen, met hulp van de techniek. 17 volgers van de coronavieringen, binnen en 
buiten onze gemeente, lezen het Paasevangelie. Uit de viering voor scholen en gezinnen, die 
we eerder deze week opnamen in onze kerk, laten we een goocheltruc en drie liedjes zien. En 
naast Barbara van den Eerenbeemt komt ook tenor Maarten van den Hoven zingen. 
 

Viert u mee? 
 

Het thema is: Het kan anders 
 

Lied: Christus, ons licht (lied 1005, de coronavariant/Michel Schotanus) 
Welkom bij de kaars 
Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (lied 601) 
Welkom, bemoediging en groet 
Lied: ‘Paaslied in coronatijd’ (melodie lied 968, Gert Landman) 
Gebed 
Lied: ‘U zij de glorie’ (lied 634) 
Matthijs Vlaardingerbroek: goocheltruc  
Lied: ‘Weet je dat de lente komt’ (met Marcel Zimmer) 
Inleiding 
Lezing: Johannes 20: 1-18 

http://www.coronaviering.nl/live
https://www.facebook.com/harmke.heuver/posts/10157773170600412
https://www.youtube.com/watch?v=vCKT_Q_KQ-M
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/04/paaslied-in-coronatijd/
https://www.youtube.com/watch?v=LDmYfKUQaX8
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Johannes-20


Lied: ‘De steen is weg’ (met Marcel Zimmer) 
Overweging 
Lied: ‘Sta op een morgen ongedacht’ (lied 630) 
Gebeden met Voorbedelied (Sela) 
en Onze Vader (lied 371) 
 

Collecten, bloemen, kaarsjes 

 

1. Kerk in Actie: Kinderen in de knel (Kerk in Actie), via deze link (iDeal), of via IBAN NL02 
INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. 
Kinderen in der knel)  
2. Coronavieringen vanuit deze kerk: link, of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 
(PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. coronaviering  
Lied: ‘De steppe zal bloeien’ (lied 608) 
Zegen 
Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (lied 416) 
 

Medewerkers: 
Gert van Staalduinen (voorbereiding powerpoint (thuis)), Rik de Jong (beheer Whatsapp-
nummer (thuis)), Barbara van den Eerenbeemt (zang), Maarten van den Hoven (zang), Gert 
Oude Sogtoen (piano), Marcel Zimmer (zang en gitaar (opname), Matthijs Vlaardingerbroek 
(goochelaar (opname)), Jessica Hagoort (bloemschikking (vooraf)), Vincent Bonis, Erik 
Bloklander en Marijn Romeijn (techniek), Eric van den Berg (website (thuis)), Anneloes van ’t 
Hof (MijnKerk (thuis)), diverse volgers van de coronavieringen (schriftlezing (opname)), 
dominee Otto Grevink (voorganger). 
ds. OTTO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7WMzPXLnfW8
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=6pUauXmxBJwfImvAVqBNROESIPURxIY7
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=JY5NfGCi01PdlFmlwrZwPRdDTJmisIFV
https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=Rv9nfz_q-es

