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_____________________________________________________

Paasgroet 2021

Taizé, France, Vitrail de Pâques

Vanuit de diverse tradities bereiden we ons voor op het Paasfeest. De orthodoxe kerken
doen dat een maand later dan het westerse christendom. Maar voor ons allen geldt Pasen
als het hart van de kerk!
Als Raad van Kerken Amsterdam zijn we met een oecumenische viering op de avond van
Palmpasen de Stille Week in gegaan. Al meer dan een jaar corona, en opnieuw een Paasfeest
met beperkingen. Ons geduld wordt meer en meer op de proef gesteld...
Tegelijk is de beleving van de weg naar Pasen toe intenser. Zo ervaar ik dat zelf, maar zo
hoor ik dat ook om me heen. De zondagen markeren die weg meer dan andere jaren. Alsof
Jezus meer tot me spreekt… Verzoeking, op de proef gesteld worden, het visioen
vasthouden in gesprek met Wet en Profeten: genoeg voor iedereen, een stad van vrede en
goede verhoudingen. Op de een of andere manier ‘dragen’ de teksten me meer dan andere
jaren. God is er bij. En de teksten maken hoopvol, midden in een wereld van ziekte en
onzekerheid. Net als overigens de verhalen uit onze lidkerken die worden gedeeld! Ze
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bloeien als bloemen in een koud voorjaar. Bijzondere verhalen van omzien naar elkaar, van
nieuwe manieren van vieren en verbinden.
Ik geloof waarachtig dat God ons vasthoudt… En ik hoop oprecht dat wij elkaar blijven
vasthouden, waar nodig troosten, bemoedigen, kracht geven. In onderstaand lied van
Willem Barnard (Liedboek 2013, lied 538) herken ik de tijd naar Pasen toe, maar ook de tijd
waarin wij hier en nu leven. En het laatste vers opent de deur naar Pasen.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan,
is net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel, en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.
Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt,
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde, de duivel wederstaan.

Namens het dagelijks bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam schreef Henk Spoelstra
deze Paasgroet. Het DB wenst u allen gezegende Paasdagen!

Een muzikale ontmoeting met de Raad van Kerken Amsterdam
Onder deze titel is een film gemaakt met bijdragen van 11 koren uit evenzoveel lidkerken
van de Raad van Kerken Amsterdam.
De film gaat online op zaterdag 10 april 2021 om 15.15 uur via YOU Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=vC3rb-E_lOg
De lancering gebeurt in een zoom-bijeenkomst op diezelfde zaterdag. Start 15.00 uur,
https://us05web.zoom.us/j/89401677922?pwd=aGVMdG1TcE1wSmJ6SHZ0cUhMTjlqZz09
Meeting ID: 894 0167 7922
Passcode: koren

De film is tot stand gekomen omdat het vanwege COVID19 niet mogelijk was om in
september 2020 voor de derde keer als RvKA een korenfestival te organiseren. Met name
Henk Meulink, inmiddels oud-voorzitter van de RvKA, heeft zich er voor ingespannen. Hij
heeft de koren ‘gescout’ en hen gevraagd opnames in te sturen. In enkele gevallen zijn
afgelopen najaar nieuwe opnames gemaakt door Chris Hellwig. Zij heeft ook de 11 opnames
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gemonteerd en de film gemaakt, die op You Tube en via de website van de Raad van kerken
kan worden bekeken. Henk Meulink spreekt de verbindende teksten en licht zo het
programma toe.
De film geeft een mooi beeld van de verscheidenheid van de lidkerken van onze Raad,
in het bijzonder van de wijze waarop muzikaal uitdrukking wordt gegeven aan het geloof
waarin wij ons met elkaar verbonden weten. Het overzicht van de koren en hun bijdragen is
te vinden op de website van de Raad van Kerken Amsterdam.
Vanaf 16.00 uur is er gelegenheid deel te nemen aan een nabespreking. Daarvoor zijn in het
bijzonder de deelnemende koren uitgenodigd, maar vanzelfsprekend wordt een reactie van
ons als kijker/luisteraar op prijs gesteld. Dat kan via een tweede zoomlink :
https://us05web.zoom.us/j/86094263145?pwd=SDh2SWI4bGV1NVE2VkxSTHd2dTNjQT09
Meeting ID: 860 9426 3145
Passcode: koren

Aan alle deelnemende koren, en in het bijzonder aan Henk Meulink en Chris Hellwig, zeggen
we heel hartelijk dank voor deze ontzettend leuke productie!

Gids Amsterdamse Kerken online : www.kerkengidsamsterdam.nl
Op woensdag 14 april gaat ook de Gids Christelijke Gemeenschappen in Amsterdam e.o.
online. Het is het resultaat van een samenwerking tussen de Raad van Kerken Amsterdam,
de ACCL, Rains of Blessings of All Nations, SKIN Nederland en de faculteit Religie en
Theologie van de Vrije Universiteit.
De digitale gids is een onderdeel van de bestaande website ‘Kerk op de kaart’; op een aparte
pagina daarin zijn vanaf 14 april heel veel christelijke gemeenschappen te vinden, met
enkele basisgegevens die door de gemeenschappen zelf zijn aangeleverd via een vragenlijst.
Nog steeds hebben niet alle geloofsgemeenschappen hun gegevens ingestuurd, maar er
inmiddels voldoende body om de Gids online te laten gaan. De Gids wordt gelanceerd in een
zoom-presentatie om 14 april; het is de bedoeling na de zomer nog een live bijeenkomst te
beleggen om de digitale Gids onder de aandacht te brengen. T.z.t. wordt u daarover zeker
geïnformeerd.
Ook hier is de Raad van Kerken Amsterdam veel dank verschuldigd aan Henk Meulink, die de
afgelopen jaren zich heeft ingespannen om zoveel mogelijk informatie boven water te
krijgen en het project tot een succes te maken.
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