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Pasen is HET christelijke feest van het jaar! 
Wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Vanouds werden in de Paasnacht mensen gedoopt, want de doop is het 

teken dat je een nieuw leven begint. Een nieuw begin in het licht van Gods liefde! 

 
Dat is makkelijk gezegd in deze tijd, waarin we het gevoel hebben dat alles op slot zit, doodloopt en waarin we 
soms nauwelijks durven hopen op een nieuw begin. 
Hoe laten we daar iets van zien in ons leven, als gemeente, als christen? We komen maar heel beperkt bij el-
kaar. We vragen ons af hoe het straks moet als de beperkingen minder worden of – hopen we – worden opge-
heven. Hoe gaan we verder, zijn we nog met genoeg mensen, welke vorm kiezen we dan om te getuigen van 
dat nieuwe begin? 
 
Het is in ‘gewone’ omstandigheden al lastig om te laten merken dat je Jezus wilt volgen, maar nu we veel min-
der contacten hebben, helemaal. 
 
Toch kunnen we ook nu voor elkaar een teken van Licht en Liefde zijn. De buurvrouw met wie u niet zoveel 
contact had, vraagt nu ineens of ze een keer boodschappen voor u kan doen… Of die vage kennis, die belt in-
eens op omdat er ’s avonds niet zoveel te doen is, en hij ineens aan je dacht. Of je vraagt je af hoe het gaat 
met die student uit de gemeente, en je stuurt hem of haar een appje om te vragen hoe het gaat in deze moei-
lijke tijd… Dat klinkt heel klein, maar kan voor iemand heel veel betekenen, misschien zelfs wel echt een nieuw 
begin, een begin van hoop, van Licht… 
 

De SZD wil graag met u meedenken en uw goede ideeën horen – en geen idee is te 
klein! Daarvoor mogen we dit jaar Jonne Knevel begroeten als nieuwe toeruster! Zij 
wil graag meedenken en meehelpen in de gemeente, ze hoort graag uw vragen en 
ideeën! 
 
Dat is dan ook een van de doelen die we onder de aandacht brengen in deze Paastijd. 
Zending dichtbij, een nieuw begin in het Licht van Gods Liefde, ook via u en jou. De SZD 
wil graag meedenken en ondersteunen om dat zichtbaar te maken! 

 

COLLECTE 
 

De opbrengst van de paascollecte wordt gebruikt voor (het ondersteunen van) getuigen in eigen land. 

 
SAMEN ZENDING DOEN 

 

Uw bijdrage kunt u geven door 

- geld in de collecte voor de SZD te doen 

- uw bijdrage over te maken naar de penningmeester van uw plaatselijke SZD o.v.v. SZD - 
Paastijd 2021 

- uw bijdrage over te maken naar de SZD-rekening NL89INGB0000513876 o.v.v. Paastijd 
2021 en de VEG waar u lid bent 

 

www.bondveg.nl 

http://www.bondveg.nl/

