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Voor u ligt de paasbrief van De Ark en de Dorpskerk. Met deze brief willen de 

kerkenraden u goede Pasen wensen, u wat moois te lezen en te zien geven en u 

uitnodigen voor de vieringen en activiteiten in de kerk. Informatie daarover vindt u 

achterin de brief. Hier volgen eerst een liedmeditatie en een kruisweg. De beelden 

van de kruisweg van de kunstenares Marijke van Dijk zijn in 2016 te zien 

geweest in de Dorpskerk. 

Gezang 561

O Liefde die verborgen zijt

in diepe stilten eeuwigheid,

erbarm U over ons bestaan,

het wordt verraden en verdaan.

Hoe acht’loos in ons midden wordt

het kostbaar mensenbloed gestort

en in het onbarmhartig licht

het kruis des Heren opgericht.

De minsten van de mensen zijn

daar uitgestrekt in angst en pijn.

Tot aan het eind der wereld lijdt

Christus in hun verlatenheid.

O Liefde uit de eeuwigheid

die met ons mens geworden zijt,

wij bidden, laat ons niet alleen

in al het duister om ons heen,

opdat ook wij o Heer U niet

verlaten in uw diep verdriet

maar bij U zijn in al de pijn

waarmee de mensen mensen zijn.

De dichter, Jan Willem Schulte Noord-

holt, is geraakt door het mysterie van 

het kwaad in de wereld.  In zijn gedicht 

mediteert hij over de uitspraak van de 

denker Blaise Pascal (1623 – 1662) dat 

Christus tot het eind van de wereld 

lijdt in de minste der mensen. Daar-

naast overweegt hij de woorden van 

de Heer zelf: “Ik verzeker jullie: alles 

wat jullie gedaan hebben voor een van 

de onaanzienlijksten van mijn broeders 

of zusters, dat hebben jullie voor mij 

gedaan.” (Mat. 25: 40).

In zijn lied is het lijden dat mensen 

elkaar aandoen niet ver weg en lang 

geleden, maar hier en nu.

Het is Christus zelf die, als verpersoon-

lijking van de liefde, ons in de gedaante 

van de lijdende om antwoord vraagt.

Pastor Hans van der Linden



Jezus wordt ter dood 
veroordeeld.
‘Weg met hem, weg met hem’, 
schreeuwden ze, ‘aan het kruis met 
hem!’ Toen droeg Pilatus hem aan hen 
over om hem te laten kruisigen.

Johannes 19: 15, 16

Jezus neemt het kruis 
op zijn schouders
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

‘Wie achter mij aan wil komen, moet 

zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich 

nemen en mij volgen’.

Mattheus 16: 24



Jezus valt voor de eerste maal 
onder het kruis. 
Een leerling staat niet boven zijn leer-

meester en een slaaf niet boven zijn 

heer. Een leerling moet er genoegen 

mee nemen te worden als zijn leer-

meester, en de slaaf als zijn heer.

Mattheus 10: 24, 25

Jezus ontmoet zijn moeder
Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij 

haar de leerling van wie hij veel hield, 

zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw 

zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat 

is je moeder.’ Vanaf dat moment nam 

die leerling haar bij zich in huis.

Johannes 19: 26, 27



Simon van Cyrene helpt Jezus 
het kruis te dragen. 
Is dit niet het vasten dat ik verkies:

misdadige ketenen losmaken,

de banden van het juk ontbinden,

de verdrukten bevrijden,

en ieder juk breken?

Jesaja 58: 6

Veronica droogt het aangezicht 
van Jezus af. 
Zoals hij velen deed huiveren,

zo gruwelijk, zo onmenselijk 

was zijn aanblik,

zijn uiterlijk had niets meer 

van een mens –,

Hij werd veracht, 

door mensen gemeden,

Jesaja 52: 14, 53: 3



Jezus valt voor de tweede 
maal.
Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft 

gespaard, maar hem omwille van ons 

allen heeft prijsgegeven, ons met hem 

niet alles schenken?

Romeinen 8: 32

Jezus troost 
de wenende vrouwen. 
God heeft hem, die de zonde niet 

kende, voor ons één gemaakt met de 

zonde, zodat wij door hem rechtvaar-

dig voor God konden worden.

2 Corintiërs 5: 21



Jezus valt voor de derde maal. 
Om onze zonden werd hij doorboord,

om onze wandaden gebroken.

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,

zijn striemen brachten ons genezing.

Jesaja 53: 5

Jezus wordt van zijn klederen 
beroofd. 
Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens 

en zijn leefwijze afgelegd hebt en de 

nieuwe mens hebt aangetrokken, die 

steeds vernieuwd wordt naar het beeld 

van zijn schepper en zo tot inzicht 

komt.

Kolossenzen 3: 9 (10)



Jezus wordt aan het kruis 
genageld. 
Volg dus het voorbeeld van God, als 

kinderen die hij liefheeft, en ga de weg 

van de liefde, zoals Christus, die ons 

heeft liefgehad en zich voor ons gege-

ven heeft als offer, als een geurige gave 

voor God.

Efeziërs 5: 2

Jezus sterft aan het kruis. 
Deze boodschap is betrouwbaar:

Als wij met hem gestorven zijn,

zullen we ook met hem leven;

2 Timoteüs 2: 11



Jezus wordt van het kruis 
afgenomen
Bij u, HEER, schuil ik,

maak mij nooit te schande.

Bevrijd mij en doe mij recht,

hoor mij,

haast u mij te helpen,

wees voor mij een rots, een toevlucht,

een vesting die mij redding biedt.

In uw hand leg ik mijn leven,

HEER, trouwe God, u verlost mij.

Psalm 31: 1, 2, 6

Jezus wordt in het graf gelegd
Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: als 

een graankorrel niet in de aarde valt 

en sterft, blijft het één graankorrel, 

maar wanneer hij sterft draagt hij veel 

vrucht.

Johannes 12: 24



Diensten en activiteiten met Pasen
Donderdag 22 maart, vastenmaaltijd
18.00 uur,  ‘t Schepphuis 
  aanmelden bij Radboud Sinnecker (010-4702893) 
  of Carina van der Mark (06-16539200)

Zondag 25 maart, Palmpasen
10.00 uur Dorpskerk ds. J.A. Tielkemeijer
  De Ark  mw. ds. S.M. Dekker, Brielle

19.00 uur Dorpskerk Avondmuziek, Stabat Mater, Hans Jansen

Maandag, dinsdag en woensdag 26, 27 en 28 maart
19.15 uur Dorpskerk Oecumenisch Avondgebed
    o.l.v. Leo Festen en Riek Wouters

Witte Donderdag 29 maart
19.30 uur Dorpskerk ds. J.A. Tielkemeijer, HA

20.30 uur De Ark  The Passion  
    projectie op een groot scherm
    Commissie Jeugd Schiedam - Noord
  
Goede Vrijdag 30 maart
19.30 uur Dorpskerk drs. J.C. van der Linden
    m.m.v. Cantorij Dorpskerk

Zaterdag 31 maart, Paaswake
21.00 uur De Ark  ds. J.A. Tielkemeijer, HA, doopgedachtenis

Zondag 1 april, Paasmorgen 
10.00 uur De Ark  ds. L. Korevaar, Rotterdam
    m.m.v. Rejoice, Mijnsherenland



	

	

	

CONTACT MET DE KERK ?

Met de Protestantse Kerk in Schiedam 

- Noord kunt u in contact komen via 

de pastores: 

Ds. Dolf Tielkemeijer, 

tel. 010 7370723, 

tielk@xs4all.nl

Ds. Taco Smit, 

tel. 06 51640302, 

tacosiccosmit@gmail.com

Pastor Hans van der Linden, 

tel. 010 4714796 / 06 49430951,

hansvanderlinden2@outlook.com

Verdere informatie:

http:// www.pknschiedam.nl/

Contact met de Rooms-Katholieke 

parochie kunt u leggen via het 

Parochiecentrum, 

Kerkweg 51, 3124 KD Schiedam, 

tel. 010 4709719.

Van dinsdag tot en met vrijdag is er 

van 9.30 – 11.30 uur een gastheer of 

gastvrouw aanwezig voor het aanne-

men van boodschappen en algemene 

informatie.

Verdere informatie: 

http://www.jacobuskethel.nl/Jacobus_

Kethel/Contact.html



Kruisweg
Marijke van Dijk en Steven van Campen, Een diepe voor in de aarde. 

Weg van mensen. Uitgave Skandalon,  Zie: www.marijkevandijk.nl

Het boek met de afbeeldingen van de kruisweg en de bijbehorende gedichten van 

Steven van Campen is te koop in de kerk.
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