Beste PGS-er,
Hopelijk maak je het goed, ondanks de crisis in de wereld. En het
is heftig: of je nou alleen zit of juist nu veel ballen hoog moet
houden. In deze tijd waarin COVID-19 / Corona de boventoon
voert, zou je bijna vergeten dat het bijna Pasen is. Het moment
dat Jezus Christus voor ons aan het kruis ging en de dood
overwon. Jaarlijks staan we daar voor langere tijd bij stil.
Misschien heb je in de afgelopen 40-dagen tijd voor jezelf dit
praktisch gemaakt door iets te laten (bijv. zoetigheid of alcohol)
of juist wél te doen (bijv. dagelijks een welgemeend compliment
maken). We hopen dat dit kleine boekje je kan ondersteunen bij
de Paasdagen. Om stil te staan bij de reden waarom we geloven
en wat dat voor jou inhoudt: of je nou groot of klein bent, of
ergens tussenin. God houdt van jou!
#staysafe & #wewillovercome!
De initiatiefnemers
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Kids
Waarschijnlijk heb je thuis wel eens gehoord over Pasen! Een tijd
waarbij we nadenken over het sterven van Jezus. Ook denken we
aan het opstaan van Jezus uit het graf. Pasen is voor veel mensen
heel belangrijk. We geloven dat Jezus niet dood bleef, Hij
overwon de dood! Knap is dat hè?
Hiernaast vind je een kleurplaat, maar er zijn ook verschillen.
Vind jij ze terug? Het zijn er vijf!
Hieronder vind je een kleine puzzel. Los jij ‘m op? Hij is niet zo
makkelijk als die misschien lijkt!
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Jongeren
Daar zit je dan, de hele dag thuis en met je laptop op schoot
contact met school. Insta, TikTok, Facetime, Whatsapp,
misschien kijk ook nog een serie op
Nettie/VL/Disney+. En als het dan weekend is.. ja niet veel
anders. Daarom een puzzel.

Over welk Bijbelverhaal gaat dit?

Stuur je antwoorden voor 15 april in naar
willeke@statusfamiliezaken.nl en
de eerste met alle juiste antwoorden wint een prijs! 
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Volwassenen
Matzes bakken
Wat heb je nodig: 500g volkorenmeel (of tarwebloem), 200ml
water, honing, extra bloem om het werkblad te bestuiven.
1) Doe de oven aan. Bekleed de bakplaat met het bakpapier. Doe
de bakplaat in de oven. Verwarm de oven voor op 250 °C.
2) Doe het volkorenmeel in een grote kom. Maak een kuil in het
midden. Schenk het water voorzichtig in het midden. Kneed het
water en het meel samen tot een mooi deeg ontstaat. Het deeg
hoeft niet te rijzen, je kan meteen verder. Wanneer het deeg wat
stug of droog lijkt dan kan je er een beetje water bij doen.
3) Haal een stuk van het deeg af. Bestuif het werkblad met
bloem. Maak dunne platte schijven van het deeg. Het uitrollen
gaat het makkelijkst met een deegroller. Prik gaatjes in de
deegschijven voordat je ze bakt. Dit voorkomt dat de matzes
gaan opbollen tijdens het bakken.
4) Leg de schijven nu op de bakplaat in de voorverwarmde oven.
Let op: heet!
5) Bak de matzes in tien minuten gaar. Let op bij het uithalen: de
bakplaat is heet!
6) Laat de matzes volledig en goed afkoelen, dan worden ze goed
knapperig. Serveer tot slot met honing!
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Muziek
Muziek spreekt tot je hart, je gevoel. Een diepere laag die niet
altijd direct te verwoorden is. Met Pasen zijn er prachtige
nummers die mogelijk toch een deel van dit gevoel verwoorden.
We willen je vijf suggesties meegeven, die zo terug te vinden zijn
op internet.
Via Dolorosa - Sela
De weg die Jezus voor ons liep naar Golgotha.
In Christ Alone - Lauren Daigle
Een (paas-)belijdenis over afhankelijkheid van Hem.
Omdat Hij leeft - Nederland Zingt
“Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen”, deze tekst kan
een nog grotere lading krijgen in deze tijd.
U zij de glorie - Nederland Zingt
All-time favourite met Pasen, zing het mee in de huiskamer!
Juicht / Hij is verheerlijkt - Sela
“Juicht, want Jezus is Heer!”
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Creatief
Maak een dromenwolk! Wat wil je worden, wat wil je bereiken,
waar wil je nog een keer naartoe? Schrijf het allemaal op,
verbind ze met elkaar! Maar ook: knip het uit en plak het erbij!
Een volwassen kleurplaat maken! Zie verderop in dit boekje. Net
een slagje moeilijker. Pak het doosje potloden uit de kast en
tekenen maar. Tip: er staan er nog veel meer online!
Puzzels: je hebt ze in allerlei soorten. Van een prachtige puzzel
op tafel, tot een woordzoeker en van een kruiswoordpuzzel tot
een sudoku: opties genoeg!
We hebben hier een kruiswoordpuzzel voor je.
Horizontaal
1.Hierop is Jezus gestorven. 4.Hiermee heeft Judas Jezus
verraden. 5.Meisjesnaam (verkorting van ‘Hanna’) 6.Stad waar
Jezus gekruisigd werd; Moeder van Jezus 8.Jezus zei tot zijn
volgelingen: “Jullie zijn het …van de aarde’; Deel van de bijbel
(afkorting); Deel van de bijbel (afkorting); Werd vroeger gegeten
tijdens het joodse paasfeest. 10. Vrouw van Abraham; Dag
waarop Jezus gestorven is. 12. Seizoen waarin Pasen gevierd
wordt. 15. Het belangrijkste feest van de christenen.
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Verticaal
1. Hij is op een kruis gestorven. 6. Men zegt dat die rond Pasen
naar Rome gaat; Zo wordt één van de twaalf eerste volgelingen
van Jezus genoemd. 8. Men vertelt dat dit dier aanwezig was bij
de geboorte van Jezus; Mozes ontving op de berg Sinaï de…
‘woorden’ van God; Hiermee geeft de priester tijdens de eerste
woensdag van de veertigdagentijd een kruisje op het voorhoofd.
9. Dit is het laatste woord van een gebed. 10. Eigennaam van de
man die het kruis van Jezus heeft helpen dragen; Jezus wilde die
wassen van zijn leerlingen, voor het laatste avondmaal. 11. Stad
waar Abraham vandaan komt. 15. Mensen die …zijn, komen bij
Jezus steeds op de eerste plaats.
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Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.
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'Moge de HEER u zegenen en u
beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden
en u vrede geven.'
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Pastoraal
Wil je naar aanleiding van dit initiatief of los hiervan contact met
iemand binnen de Protestantse Gemeente Soest? Neem dan
contact op met Willeke Vernède via
06-10218017 of willeke@statusfamiliezaken.nl
Colofon
Deze uitgave is tot stand gekomen door een samenwerking van
het volgende PGS-team:
Niek Wermink, Saskia van der Vight, Coby Hoogendoorn, Willeke
Vernède en Adriaan Vonk
Met dit boekje willen we de leden van de PGS verrassen en
bemoedigen. De verschillende generaties leven met elkaar mee,
in het bijzonder nu met Pasen.
Mocht je denken dat iemand anders (bijvoorbeeld een vriend of
vriendin, de buren, opa's en oma's) dit boekje ook leuk vindt,
stuur Willeke Vernède een mailtje! Dan sturen we je het bestand
en kun je hem zelf doorsturen.
April 2020
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