
Onze Paasverhalen 

 

In onze dagen gaat het vaak over perspectief en dan vooral over het gebrek daaraan. Corona en de 

gevolgen van deze wereldwijde pandemie schreeuwen om ‘licht aan het einde van de tunnel’!  

 

Toen we vorig jaar in 2020 midden in de Veertigdagentijd onze vieringen moesten stoppen in verband 

met de zorg om ieders gezondheid, konden we inderdaad niet vermoeden wat ons allemaal nog te 

wachten stond.  

 

Mondjesmaat hebben we elkaar daarna in de zomerse buitenlucht en soms heel voorzichtig in de 

Lambertuskerk kunnen treffen. Meer dan ooit bleek ons blad ‘Rond de Lindense Toren’ een uiterst 

waardevol bindmiddel.  

 

Om diezelfde reden heeft de Contactgroep gemeend om samen met vele betrokkenen van onze 

Geloofsgemeenschap een bundel samen te stellen met als titel: ‘Onze Paasverhalen’. 

 

U hebt het resultaat nu in handen. Twee kunstenaressen en een elftal schrijfsters en schrijvers hebben 

dit gemaakt. De inhoud is heel divers en veelkleurig. Een afspiegeling van onze Geloofsgemeenschap.  

 

Het zijn verhalen en afbeeldingen die het gemis van het samenzijn niet kunnen wegnemen, maar ze 

bieden wel het perspectief dat helder aangeeft dat we elkaar niet vergeten zijn. 

 

We hopen dat u met dit boekje weer wat meer Licht ziet! 

 

Blijf gezond en tot gauw,  

Mien Heijnen, Ton Keijzers, Jan van den Broek en Herman van Rhee  

 

 

 

Marcus 14 

 

3 Terwijl Jezus zich te Bethanië bevond in het huis van Simon de Melaatse en daar aan tafel aanlag, 

kwam er een vrouw met een albasten vaasje echte, zeer dure nardusbalsem. Zij brak het vaasje stuk en 

goot de inhoud over zijn hoofd uit. 

4 Sommigen waren er verontwaardigd over en zeiden onder elkaar: ‘Waar is die verkwisting van de 

balsem nu voor nodig geweest?  

5 De balsem had voor meer dan driehonderd denariën verkocht kunnen worden ten bate van de 

armen.’ Toen zij tegen haar uitvoeren, 

6 sprak Jezus: ‘Laat haar met rust. Waarom valt ge haar lastig? Het is toch een goed werk dat zij aan 

Mij heeft gedaan.  

7 Armen hebt ge altijd in uw midden en gij kunt hen weldoen wanneer ge maar wilt; maar mij hebt ge 

niet altijd. 

8. Zij heeft gedan wat in haar macht was: zij heeft mijn lichaam op voorhand gezalfd met het oog op 

mijn begrafenis.  

 


