
   
           

Bewust naar Pasen 
Raad van Kerken 

Doorn 
 
Veertig dagen bewust op weg naar  Pasen 
 

”Leer Mij kennen” 
 



Vastentijd, lijdenstijd, veertigdagentijd: verschillende benamingen 
voor en belevingen van de zes weken voor Pasen.  
 
De Doornse Raad van Kerken organiseert in 2013 voor de vijfde 
keer het oecumenisch vastenproject Bewust naar Pasen. Vanaf 
Aswoensdag, 13 februari worden op de woensdagavonden 
bijeenkomsten georganiseerd om samen op weg te gaan naar 
Pasen. We starten de bijeenkomsten met een gezamenlijke 
vastenmaaltijd, waarna ruimte voor bezinning en gesprek.  
 
Elk jaar wordt een thema gekozen om ons bij die bezinning op 
weg te helpen. Dit jaar zijn dat de ‘Ik ben’-woorden van Jezus uit 
het Johannes-evangelie. Zo proberen we in deze periode 
gezamenlijk stil te staan bij wie Jezus voor ons is en voor ons wil 
zijn. Hoe wij ons ook door zijn woorden geïnspireerd weten in ons 
dagelijks doen en laten. We hebben mensen uitgenodigd, 
waarvan wij denken dat zij, voor elk van de ‘Ik ben’-woorden, een 
voorbeeld zijn in het werk dat zij doen.  
 
Op de verschillende woensdagavonden zal steeds één van hen 
vertellen over zijn of haar werk en over hoe zij in hun werk 
geïnspireerd worden door het geloof en de woorden van Jezus. 
Door te luisteren naar hun verhaal en in de gesprekken met hen 
hopen wij aangemoedigd te worden, dichter te komen bij hoe 
wijzelf vorm geven aan ons geloof in het dagelijks leven. 
 
Dat betekent dat we op zoek gaan hoe in het omgaan met elkaar 
en met de schepping deze woorden ons tot stimulans, steun 
en/of troost kunnen zijn. Tot behoud van de wereld en de mensen 
die er op wonen.  
 
Vaste elementen tijdens de bijeenkomsten zijn een eenvoudige 
maaltijd, voordracht, bezinning, ontmoeting, en een avondgebed.  
We beginnen de serie avonden op 13 februari. Dan is er geen 
spreker, maar gaan we na de maaltijd gezamenlijk naar de  
St. Martinuskerk voor de viering van Aswoensdag met de 
parochie.  
 
 
 



De indeling van de avonden is als volgt: 
 
13 febr.   Maaltijd met aansluitend de  Aswoensdagviering   in 

de St. Martinuskerk.   
   20 febr. ‘Ik ben het licht der wereld’ 

Hannelieke van der Beek geeft een toelichting op het tot 
stand komen van het kunstwerk dat dit programma op de 
voorzijde siert en op ander werk. 

27 febr. ‘Ik ben de weg’  
                  Marianne Schulte – Kemna vertelt over haar werk als 

gevangenispastor en haar voettocht naar Santiago de 
Compostella. 

6 maart ‘Ik ben het brood’  
Guy Dilweg, Franciscaan spreekt over zijn werk en leven 
in de religieuze woon- en werkgemeenschap 
Stoutenburg en het daarmee verbonden milieu-project. 

13 maart  ‘Ik ben de deur’ 
 Ina Duit coördinator van één van de inloophuizen van de 

Stichting Kerk en Samenleving in Zeist. Zij zal spreken 
over haar werk en haar inspiratie.  

20 maart    ‘Ik ben de goede herder’ 
Ellen van der Stelt, verpleegkundige voor het 
gezondheidscentrum Asielzoekers. Met de goede herder 
als uitgangspunt zal zij vertellen over wat haar motiveert 
en uitdaagt in de zorg aan asielzoekers.  

27 maart ‘Ik ben de ware wijnstok’ 
Leo Fijen, hoofd van omroep RKK en presentator van 
programma’s als Het geloofsgesprek op de 
zondagochtend en Het eilandgevoel van 
Schiermonnikoog. Hij zal vertellen hoe hij wordt 
geïnspireerd door Jezus. 

Locatie:    Alle avonden worden gehouden in de Koningshof, 
Kerkplein1, Doorn. 

 
Programma:  Het programma per avond is:  

           17.45 uur  ontvangst  
           18.00 uur  maaltijd 
           18.45 uur  voordracht spreker  
           19.00 uur  nagesprek  
           19.30-19.45 uur avondgebed 



Aanmelden:  U kunt u aanmelden voor alle, maar natuurlijk ook 
voor één of meer avonden. Vanwege de maaltijd 
wordt gevraagd zich, uiterlijk een week voor de avond 
die u wilt bezoeken, aan te melden. Dit kan 
telefonisch bij Jeanette van Osselen (tel. 421916) of 
via het e-mailadres bewustnaarpasen@live.nl. Wij 
moeten een grens van 40 stellen aan het aantal 
deelnemers in verband met het bereiden van de 
maaltijd en de grootte van de ruimte. Het is daarom 
ook van groot belang dat, als u zich opgeeft, u ook 
werkelijk komt of tijdig afzegt. 

 
Per avond wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter dekking van 
de kosten. Wat we meer mogen ontvangen zal worden gedoneerd 
aan  De Voedselbank in Doorn. 
 
Deze avonden worden georganiseerd namens de Raad van Kerken 
te Doorn door de werkgroep ‘Bewust naar Pasen’: 

 
Teun Kruijswijk Jansen  (PKN)  421164 
Jeanette van Osselen  (RK) 421916 
Piet Rietkerk    (NGK) 415189 
Ina Veldman   (PKN)  414031     
 

 
 
bewustnaarpasen@live.nl 

 


