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We gaan de week in waarbij  we stil staan dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd werd. 

 
Op de vierde zondag van vindt u een viering uit de Martelaren van Gorcumkerk in Koog 

aan de Zaan. Met als voorganger pastor Ko Schuurmans. 

De teksten vindt U onder aan deze nieuwsbrief 

Klikt u hier om die dienst op internet te bekijken.   

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 

 

Ook is er in het kader van 75 jaar bevrijding een oecumenische kerkdienst 

vanuit de Nicolaaskerk met als voorgangers ds Knol, ds Reijnders, ds van Galen en 

pastor Bruijns (overweging)  Marit Bruijns speelt viool. 

De teksten van deze dienst vindt u als pdf document in de bijlage. 

De dienst is ook op internet te zien via:  

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 

 

Dan is er een ingezonden bericht: 

 

Lieve mensen  

 

Bij deze willen wij jullie bedanken voor alle mooie 

kaarten met lieve woorden . 

Ook dank voor de telefoontjes en mooie bloemen . 

Het was hartverwarmend . 

Het heeft ons goed gedaan in deze moeilijke 

periode en  dan die Corona .! 

Maar gelukkig hebben wij elkaar ,en ons gezin en 

dat is een zegen . 

Fijn dat er zoveel lieve mensen zijn ,die op wat 

voor manier aan ons denken . 

Hartelijk dank , 

Groeten van Henk en Ans Leering . 

 

Hopelijk zien wij elkaar weer gauw  

 

 

 

Vorig jaar vierde op 6 mei mw. Bakkum – Welboren haar 100e verjaardag onder andere 

met een viering in haar kerk van de Martelaren.  

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. 

Van harte gefeliciteerd.  

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w


Vanwege de beperkingen van maximaal 30 aanwezigen kunnen velen niet bij het 

afscheid aanwezig daarom publiceren we de In Memoriams ook in de Nieuwsbrief met 

een foto van hen. 

 

Dinsdag 7 april is Jo Boon – Duin overleden in de 

Acht Staten in Wormerveer.  

Op 27 mei had zij 98 jaren geworden. 

Ze werd geboren in 1922 in Heemskerk als derde 

kind in een gezin van 11 kinderen.  

Haar ouders hadden een groentenzaak en al jong 

moest zij mee helpen met venten. 

Ze leerde Nico Boon kennen en trouwden elkaar in 

1951.  

Ze betrokken een nieuwbouwwoning aan de 

Populierenlaan, waar hun 3 dochters en 2 zonen 

opgroeiden. 

Vader werkte buitenshuis en moeder zorgde voor 

binnenshuis.  

Mooie herinneringen werden opgehaald aan een 

moeder die altijd klaar stond, die naaide en lekker 

kon koken, 

die er van verzorgd en netjes hield. In 1987 overleed 

haar man veel te jong, het was een groot verdriet in haar leven.  

Ze verhuisde naar de Jutestraat waar ze goede jaren beleefde. Ze hield van kaarten.  

Op visite bij haar kinderen en blijven eten was een grote vreugde voor haar.  

Er kwamen kleinkinderen in haar leven 12 meisjes en jongens  

en op hun beurt werden sommigen daarvan ook weer vader en moeder zodat zij 

overgrootmoeder was van een grote schare achterkleinkinderen.   

Elf jaar geleden kwam er weer een grote schaduw over haar leven toen haar zoon Gert 

Jan veel te vroeg onverwacht overleed.  

Ze woonde inmiddels in een aanleunwoning aan het Rosariumpark, waar ze zich erg thuis 

voelde.  

Ze had altijd gehoopt wanneer zelfstandig wonen niet meer ging naar het huis te kunnen.  

Het werd tot haar grote verdriet Wormerveer, waar ze nooit heeft kunnen wennen.  

Door de coronabesmetting was een warm en nabij afscheid niet mogelijk.  

Dat maakte haar heengaan tot een verdrietig proces. 

‘Dankbaarheid wint het van droefheid, door alles wat zij voor ons heeft betekend.’ 

Ook het afscheid was in beperkte kring, met haar laatste zus, eigen kinderen en partners 

en alleen de kleinkinderen, en zonder partners. 

Anders had het afscheid eerst in de Petruskerk geweest waar ze zich altijd in grote trouw 

mee verbonden heeft gevoeld, nu was er een kerkelijk afscheid in het crematorium. 

  



Op de avond van Witte Donderdag 9 april is 

Trien Molenaar – Heijne overleden op de 

leeftijd van 94 jaar.  

Enkele uren daarvoor was ze vanuit haar huis 

aan de Vermaningstraat naar het ziekenhuis 

gebracht vanwege hartproblemen.  

Trien was een geboren en getogen 

Krommeniese. In 1948 trouwde ze met Jan 

Molenaar.  

Samen kregen ze 9 kinderen en dat is best een 

grote opgave geweest voor hen beiden om hen 

kansen te geven die zij zelf niet hadden 

gekregen.  

Uit haar levensverhaal blijkt dat we allemaal 

kinderen van onze tijd zijn.  

Graag had ze willen doorleren, ook de 

gezinsgrootte zou, wanneer ze 10 jaar later geboren was, anders zijn geweest.  

Hun kinderen vertelden: ‘Ma, was niet gemakkelijk. Ze stelde hoge eisen, zowel aan haar 

als aan ons kinderen.’  

Ze leerden Esperanto en dat gaf contacten ver over de grenzen en ook reizen, heel 

bijzonder in die dagen, naar het Oostblok.  

Jan en Trien hadden een sterk sociaal leven. Aan het begin van deze eeuw zijn ze daar 

beiden koninklijk voor onderscheiden.  

Ze zijn bekend vanwege de kledinginzameling; ooit voor Oostpriesterhulp, Mensen in 

Nood, nu Sam’s kledingactie.  

Ook de EHBO vond een onderdak in het kleine huisje en ook was er hun betrokkenheid 

bij de sport.  

Geloven was belangrijk voor haar. Trouw kwamen ze naar de kerk.  

De laatste jaren kwam ze zondagmorgen, krom gebogen over de rollator, lopende naar de 

kerk, maar ook op andere momenten.  

Met de grote kerkschoonmaak toen het grotere werk niet meer ging, hield ze zich bezig 

met koper poetsen.  

Ook van de wilgen- en kastanje takken voor de Vastenaktie waren zij hofleverancier.  

Ondanks dat het lichaam haar beperkte wilde ze zoveel mogelijk alles zelf doen: 

boodschappen, koken, het bijhouden van de tuin.  

Vorig jaar zomer dachten we dat we haar al zouden kwijt raken, maar sterk als ze was 

kwam ze terug.   

Afhankelijk zijn was niets voor haar.  

Vroeger zeiden we van ’s middag nog in je tuin werken en ’s avonds inslapen: ‘een zalige 

dood’.  

Trien was op tijd om Pasen in een andere tijd te vieren, Gods tijd, in eeuwigheid.  

In de uitvaartdienst hebben enkele koorleden gezongen en onder een strakblauwe hemel 

en met vogelgezang is zij begraven bij haar man. 

 

  



Op Goede Vrijdag 10 april is Gre Schermer – 

van der Laan overleden.  

Ze werd geboren in Wormerveer op 13 februari 

1928 en overleed in de Acht Staten ten gevolge 

van het coronavirus.  

Ze groeide op in een katholiek gezin dat het niet 

breed had als oudste meisje.  

Dat betekende dat je snel ingeschakeld werd bij 

huishoudelijk werk.  

Ze vertelde dat de zondagse jurk na kerktijd 

weer moest worden uitgedaan. Ze werd 

kraamverzorgster. 

Met haar huwelijk in 1960 met Henk Schermer 

gingen ze wonen aan de Fortuinlaan, later in een 

eengezinswoning aan de Gagarinstraat. 

Twee zonen en een dochter werden er geboren. en later werden ze grootouders van 4 

kleinkinderen.  

Zowel Gre als Henk waren sociaal actief.  

Gre werd geportretteerd in het boekje van de KBO met als titel Krachtig 80 in 

Krommenie (net als Trien Molenaar).  

Gre haar levensverhaal werd daar opgetekend met als titel ‘Kom dat huis eens uit en denk 

ook aan jezelf.’  

Dat laatste was vooral een oproep om je als vrouw ook te ontwikkelen,  

want in haar tijd moest zij verplicht stoppen met werken bij haar huwelijk.  

Gre werd actief in de Vrouwenbeweging en werd voorzitter.  

‘Vrouwen laat je zien en horen’, was het motto. Later werd ze actief bij de KBO en was 

jarenlang secretaris.  

Ze bereidde de vieringen voor met Kerst en de bedevaarten.  

Vijf en veertig jaar waren ze getrouwd toen Henk kwam te overlijden, nadat hij steeds 

wat moest inleveren.  

Ze hebben samen ook kunnen genieten van vakanties en fietstochten.   

Heel naar was haar teruglopende gezichtsvermogen.  

Ze verhuisde naar het Durghorstplantsoen en vorig jaar na een ziekenhuisopname ging ze 

naar een verzorgingshuis.  

Haar kinderen schreven: 

‘een moeder sterft altijd te vroeg .. Het leven werd steeds moeizamer, elke dag een beetje 

meer.  

Telkens werd je weer iets ontnomen. Dat deed jou en ons zeer.  

Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.’  

In kleine kring was er een uitvaartdienst in de Petruskerk waarna haar lichaam is 

begraven in het familiegraf. 

 

 

 

  



Op 4 mei is de Dodenherdenking en op 5 mei vieren we 75 jaar Bevrijding in Nederland.  

Op het programma stond een oecumenische dienst in de Nicolaaskerk bij en rond het 

Krommeniese gemeente monument.  

Door de coronacrises is deze dienst al eerder opgenomen in de Nicolaaskerk  

met als voorgangers ds Knol, ds Reijnders, ds van Galen en pastor Bruijns (overweging)   

Marit Bruijns speelt viool. 

Na de opname is het bloemstuk bij het monument geplaatst. 

De orde van dienst van deze viering is als pdf opgenomen in de bijlage van deze email. 

Hierbij enkele foto’s.  

Ook van het prachtige bloemstuk dat door de bloemengroep van de Petrusparochie is 

gemaakt met de kleuren van de nationale vlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ik vond ook een opname van Radio Heemskerk met beelden van de uitvaart van deken 

Ton Cassee op 4 april. https://www.youtube.com/watch?v=otuf-7RDBZQ 

 

Van de penningmeester kwam dit bericht. 

Nog even het opstekertje van de week: 

in de periode 15-03 tm 30-04 is er in totaal € 1255,00 binnengekomen op de 

verschillende bankrekeningen van de Petrusparochie. 

groetjes en iedereen  

Anne-Marie Gorter 

 

 

Sterkte samen in deze dagen. Dat we elkaar niet loslaten 

en de telefoon eens pakken om elkaar te bellen. 

 

Matthé Bruijns 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=otuf-7RDBZQ


Teksten van de viering op de Vierde zondag van Pasen 

 

Zondag van de Goede Herder            Roepingenzondag    
 

 
 
Sjef Hutschenmakers (1931 - 2017) 
 
Welkom 
nu wij samen zijn in deze lege kerk verbonden met elkaar via internet. 
Maar ook zijn we met elkaar verbonden omdat we ons tekenen met het kruis: 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen! 
Vandaag op deze zondag van de Goede herder horen wij in de Schriftlezingen  
hoe Jezus God achterna in zijn Naam ook voor ons een goede Herder wil zijn. Hij roept 
ons op Hem te volgen.  
Daarom een prent van de Limburgse kunstenaar Sjef Hutschenmakers, een afbeelding 
van de Goede Herder met het eerste vers uit die bekende psalm 23 over de goede 
herder. Daarom ook hoorden wij een koor de vrije vertaling van Huub Oosterhuis van 
deze psalm zingen. We hoorden onder andere: 
Was jij mijn herder, niets zou mij ontbreken!... 
Breng mij naar bloeiende weiden, doe mij liggen aan vlietend water dat mijn ziel op 
adem komt, dat ik de rechte sporen weer kan gaan - achter jou aan! 
Achter jou aan...achter wie aan? God achterna gaan, achter Jezus aan gaan: daar gaat 
het vandaag om.  
Wij worden geroepen. Om schaap te zijn? Of soms ook om zelf herder te worden?  
Als wij dat doen, zullen wij dan gered worden? Zal leven in overvloed ons dan ten deel 
vallen? 



Openingsgebed 
 
God, goede Herder, 
U komt ons met uw zorg en liefde in Jezus tegemoet. 
Wij bidden U: open onze oren voor uw Woord. 
Raak met uw Woorden ons hart aan, opdat wij opengaan voor U, 
voor het voorbeeld dat Jezus ons heeft gegeven. 
Doe ons Hem volgen. 
Dat vragen wij U  
in deze zorgelijke, bizarre tijd 
door Jezus, 
onze Heer en broeder,  
die leeft en met ons is  
vanuit uw heilige, levengevende Geest. 
Amen. 
 
Lezing: Johannes 1, 1 - 10 
 
In die tijd zei Jezus: 
Waarachtig, ik verzeker je: wie niet door de deur de hof van e schapen binnenkomt,  
maar naar binnen klimt op een andere plaats, kan alleen maar een dief zijn en een 
bandiet.  
Wie wel door de deur naar binnenkomt, is de herder van de schapen.  
Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem.  
Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam en hij breng ze naar buiten.  
En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, en de 
schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.  
Een vreemde echter zullen ze nooit volgen, integendeel, ze gaan voor hem op de vlucht, 
omdat ze de stem van vreemden niet kennen.  
In deze versluierende taal sprak Jezus hen toe, maar ze begrepen niet wat hij hun te 
zeggen had. Jezus ging dus verder.  
Waarachtig, ik verzeker je: ik ben de deur voor de schapen.  
Al degenen die vóór mij zijn gekomen, zijn dieven en bandieten, naar hen hebben de 
schapen niet geluisterd.  
Ik ben de deur; wie door mij binnenkomt zal gered worden; die kan vrij in en uitgaan en 
zal weidegrond vinden. 
Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten en om verloren te laten gaan. I 
k ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten en wel in overvloed! 
 
Woord van de Heer!   Wij danken God!  
 
  



Verkondiging  
 
De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld, zij hielden vol trouwe de 
wachte, zij hadden hun schaapjes geteld.....  
Misschien denkt u nu: die is in de war, zeg, hij heeft vast de verkeerde preek bij zich 
gestoken, het lijkt wel Kerstmis.  
Ik kan u gerust stellen: dit wordt geen Kerstpreek. Waarom dan dit Kerstliedje?  
Omdat het vandaag over herders en schapen gaat.  
We hoorden Jezus in het evangelie zeggen: Ik ben de deur voor de schapen.... Als iemand 
door mij binnengaat zal hij worden gered!  
Die woorden zijn genomen uit een groter stuk waarin Jezus zich de goede herder noemt.  
Als we die woorden willen verstaan moeten we wèl willen stilstaan bij: wat was eigenlijk 
een herder in het oude Israel? Wat moest hij doen?   
Het kerstliedje zet ons op het verkeerde been. We hoorden van de herdertjes, 
romantische jongetjes, die lieftallig met hun schaapjes rondliepen  
en precies wisten hoeveel er waren, want ze hadden ze geteld. Veel moeite om de 
kudde bij elkaar te houden kostte het blijkbaar niet.  
De werkelijkheid was echter heel anders! 
De Israëlieten waren vanouds een volk van herders, die er grote aantallen schapen en 
geiten op nahielden. 
In of bij het steppegebied zochten de dieren onder toezicht van de herders hun voedsel.  
Overdag was het bloedheet en 's nachts steenkoud. De herder en zijn kudde moesten 
grote afstanden afleggen om aan hun voedsel te komen.  
's Zomers trok men door de bergen, 's winters door de dalen.  
In de bergen verongelukten nogal eens wat schapen, die gered en verzorgd moesten 
worden.  
Soms raakten schapen verloren, de herder zocht ze op. Voortdurend was hij ook op zoek 
naar water om zijn beesten te drenken.  
Hij was gewapend met een knots met spijkers op de kop om zich te verweren tegen 
rovers en wilde dieren.  
Nee, het was geen makkelijke baan om herder te zijn in het oude Israël.  
Als Jezus dus hier naar voren komt als herder gaat het niet om een zoetige figuur, die 
lieve lammetjes aan zijn borst koestert,  
maar om een ruige figuur die zich inzet, die vecht voor het behoud van zijn schapen, die 
van alle kanten worden bedreigd.  
Om die reden zegt Jezus in het evangelie ons: Ik ben gekomen opdat jullie leven mogen 
bezitten en wel in overvloed! Zo wil Jezus voor ons zijn.  
Maar wat betekent dat nu? Wij worden toch niet bedreigd door rovers en wilde dieren?  
Nee, letterlijk niet maar figuurlijk? Door wat worden wij allemaal niet bedreigd?  
Door onverdraagzaamheid, door intolerantie, door egoïsme en hebzucht, door ziekte, 
verdriet en eenzaamheid, en nu door dat onzichtbare coronavirus.  
We raken wie weet het spoor bijster.   
  
Jezus nu wil ons behoeden voor al die rovers en wilde dieren buiten onszelf, in onszelf.  



Steeds horen wij zijn woorden: mens, pas op, kijk uit, doe niet zus maar zo, want anders 
ga je ten onder!  
Dat alles heeft Jezus van geen vreemde. Dat heeft hij van zijn Vader, God zelf. Hij is een 
aardje naar zijn vaartje.  
Jezus zegt: ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat zal hij worden gered!  
De joodse oren, die Jezus dit als eersten horen vertellen, denken bij een deur 
onmiddellijk aan God. In het Oude Testament zijn heel veel teksten,  
waarin God in relatie wordt gebracht met een deur. God wijst je op zijn deur, als je die 
binnengaat word je gered.  
Doe je het niet dan ga je ten onder.  
Als Jezus hier deur wordt genoemd wordt ons duidelijk gemaakt: Jezus is van God.  
God, die in het Oude Testament als de goede herder wordt geduid.  
Je mag dus zeggen: Jezus doet God, door hém leren wij God kennen, aan Jezus 
ontdekken wij wie God is.  
Geen boze baas waar we bang voor moeten zijn, maar een trouwe herder die voor ons 
vecht en ons nooit in de steek zal laten. 
Denk maar aan de woorden van psalm 23 die wij aan het begin hoorden.  
Dan gaan we naar de schapen. Wat zijn dat? Lieftallige, wandelende wolbalen zoals je ze 
nu met hun lammetjes in de wei ziet lopen?  
Vergis je niet! Schapen lijken domme beesten die door de herder en zijn hond worden 
gedwongen tot volgzaamheid.  
Maar dat is niet zo. Schapen zijn veel slimmer dan je denkt.  
Wie wel eens een herder met zijn kudde heeft bestudeerd, ontdekt dat de herder 
meestal achter de kudde aanloopt en zo de kudde bewaakt,  
de omgeving in de gaten houdt. De schapen gaan eigenlijk hun eigen weg op zoek naar 
voedzaam gras en kruiden.  
Ze weten precies waar ze moeten zijn. Als Jezus in Gods naam onze herder is, hij ons 
bewaakt dan zijn wij de schapen.  
Maar we zijn geen domme wezens die precies doen wat de herders in kerk en 
samenleving ons namens God en Jezus voorhouden.  
Nee, we moeten slimme en verstandige wezens zijn. Die kruid van onkruid kunnen 
onderscheiden.  
Die weten wat je wel en niet moet eten. Die een weg weten te vinden in de steppe, de 
woestijn, die soms - nu? - ons leven is.  
Die niet blijven stilstaan of zelfs stil liggen, bij de pakken neerzitten en zeggen: bekijk het 
maar, ik weet het niet meer!  
Nee, samen gaan ze op weg om voedsel te vinden, om te kunnen leven, overleven.  
Bemoediging, uithoudingsvermogen, creativiteit en noem alle sappige grassoorten maar 
op, dat is het voedsel dat wij zoeken! 
Maar doen we dat als vanzelf? Nee, als we Jezus achterna willen gaan dan moeten we 
ons bekeren oftewel omkeren.  
Of vinden wij het allemaal wel best? Maar wij horen vandaag dat wij geroepen worden.  
Het is tenslotte ook Roepingenzondag. Dat betekent niet dat wij alleen maar bidden om 
mensen, mannen vrouwen, gehuwd, ongehuwd,  



die onze geloofsgemeenschappen in het spoor van herder God en herder Jezus ons als 
goede, sterke, strijdbare herders mogen voorgaan.  
Nee, wij állen zijn geroepen om pastor, om herder te worden.  
Niet voor niets betekent het Griekse en Latijnse woord voor kerk ecclesia: de erbij 
geroepenen, de samen geroepenen.  
Wij worden samen geroepen in onze gemeenschap, waaraan wij onze talenten 
beschikbaar moeten stellen. Zorg voor elkaar moeten hebben.  
Juist nu. Nu we niet bij elkaar kunnen komen. Dus bel je elkaar op. Je schrijft een 
kaartje. Je zet wat lekkers neer op de stoep.  
Je koopt bij de plaatselijke middenstand en bestelt niet online.  
Bovenal: we moeten geen sullige herdertjes zijn! En we worden opgeroepen om pittige 
schapen te worden.  
Geen lieftallige wolbalen, maar slimme beesten die de weg in het leven willen 
ontdekken.  
Die elkaar nabij zijn om te kunnen overleven.  
Die elkaar willen troosten en uitdagen, op de been houden en het niet opgeven als het 
flink tegenzit. Zoals in deze dagen. 
Voorlopig zingen we niet meer van de herdertjes lagen bij nachte.  
Ook al noemen ze ons knotsgek, wij gaan door voor elkaar als goede herders te zijn, als 
pittige schapen op zoek naar voedsel voor onderweg.  
En wat is het resultaat als we Jezus zo achterna gaan? Door zijn deur op weg gaan?  
Hij roept ons toe: dan zul je leven bezitten in overvloed!  
Ook - juist in deze dagen!  
Amen! 
 
                                                                       
Voorbede 
 
Laat ons bidden tot God, onze goede Herder,  
die altijd naar ons blijft omzien 
en onze gebeden hoort… 
.......................... 
God, goede Herder, zoveel mensen lijden onder de gevolgen van het coronavirus. 
Help hen die dreigen te bezwijken. Dat wij uw handen mogen zijn. 
 
God, goede Herder, ontelbare zorgverleners zetten zich in om zieken te verzorgen. 
Schenk hen kracht en bemoediging. Dat wij hen steunen en waarderen. Kyrie eleison.... 
 
God, goede herder, talloze wetenschappers zoeken oplossingen voor deze 
gezondheidscrisis. 
Zegen hen met wijsheid en inzicht. Doe ook ons hen zegenen. 
 
  



God, goede herder, verantwoordelijken en beleidsmakers moeten moeilijke keuzes 
maken voor het welzijn van ons land.  
Wees voor hen een herder en gids. Kyrie eleison... 
 
God, goede herder, vele gezinnen hebben het financieel moeilijk, soms komen relaties 
onder druk te staan.  
Blijf bij hen met uw hoop en troost. Ook door onze aandacht en nabijheid. 
 
Goede herder, zoveel mensen voelen zich eenzaam of bang in deze dagen. 
God van liefde en leven, laat ons nooit alleen. Doe ons hen uw liefde en nieuw leven 
geven. 
Kyrie eleison... 
 
God, goede Herder, wij bidden U voor allen, die door oorlog en hongersnood, 
onverdraagzaamheid en intolerantie de weg zijn kwijtgeraakt. 
Wijs hen de weg naar uw vrede en gerechtigheid. Doe ook ons hen als herders nabij 
zijn… 
 
God, goede Herder, wij bidden U voor wie ziek zijn…voor wie gestorven zijn… 
dat zij allen mogen ervaren dat U hen zal behoeden en bewaren…  
 
God, goede Herder, wij bidden U voor onszelf. Maak ons tot trouwe herders, die elkaar 
nabij. 
Maak ons tot herders, die hun stem verheffen wanneer mensen monddood worden 
gemaakt. 
Kyrie eleison... 
 
Dat alles goede God, trouwe herder, leggen wij aan U voor. 
Maak ons tot herders, zoals Jezus onze herder is. 
Roep ons, maak ons tot uw gemeenschap van geroepenen 
omwille van een leven in overvloed zonder einde. 
Dat vragen wij U door Jezus, Uw zoon,  
onze goede Herder,  
die ons tot U leerde bidden met de woorden: 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil 
geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
vergeven aan onze schuldenaren  
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen! 
 
 
  



Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens 
 
Overal waar Jezus kwam was hij  
als een goede herder voor mensen,  
die in nood verkeerden. 
Daarom bidden wij: 
Heer Jezus Christus, maak ons tot uw evenbeeld.  
Maak ons ook tot herders 
zoals u herder was in Gods Naam.  
Doe ons elkaar ook behoeden en bewaren  
opdat er vrede komt voor ieder die de weg is kwijtgeraakt.  
Amen. 
 
De vrede van onze Heer Jezus Christus zij met ons 
allen!                                                                                                              
 
Slot 
Vandaag hoorden wij hoe God voor ons als een goede herder is. Hoe Jezus dat in zijn 
korte leven in zijn Naam heeft voorgedaan.  
Laten wij de roepstem die wij gehoord hebben om Hem te volgen waar maken in ons 
leven van alledag  
om ook als herders te zijn voor iedereen die verdwaald is of dreigt te verdwalen. Hoe 
dan ook.  
Juist in deze moeilijke tijd. Dan worden wij gezegende mensen. Daarover zingt het 
slotlied waarin wij horen: 
Gezegend mensen die goed zijn, de hand die niet slaat, de mond die niet veraadt, de 
vriend die zijn vriend niet verloochent. 
Gezegend zij de vrouw voor de man en de man voor de vrouw en oud voor jong en sterk 
voor zwak... 
Gezegend wie door angst gelouterd aan de dood voorbij, leven in licht, opnieuw 
geboren. 
 
Want het is Pasen geworden, nieuw licht, nieuw leven voor ons allemaal. 
Wij worden gezegend om ondanks alle moeilijkheden voor elkaar als herders te zijn. 
Dan gaan we het redden, want we hebben elkaar en bovenal gaat God met ons mee! 
Hij / Zij zegent ons... 
 
 Zegenwens 
Zegen ons Abba, Goede Vader God, doe allen in uw vrede gaan. 
Kom met uw moederliefde voorgoed in ons aan bod. 
Verlicht ons dagelijks bestaan! 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen!  
 
Ko Schuurmans, pastor 


