
    

 

Hallo!  

 

Wat een creativiteit ontstaat er in deze rare, onzekere tijden. Naast angst, 

verdriet en onzekerheid zien we ook verbondenheid, goede ideeën en 

vertrouwen op God. Graag deel ik wat inspirerende voorbeelden met jullie en 

een compleet kliederkerk thuis-programma rond (palm)pasen voor jullie 

gezinnen. Ook steken we je graag een hart onder de riem en vieren we - 

ondanks alles - toch een beetje feest.  

 

Kliederkerk thuis (palm)pasen 

Met Pasen lijkt het alsof al het werk van Jezus opeens niets meer waard is. 

Jezus' en Zijn boodschap lijken eerst helemaal kapot. Maar na de opstanding 

wordt Zijn boodschap nog waardevoller. Je kunt gebruik maken van een 

kliederkerkviering voor thuis waarmee kleine groepen, bijvoorbeeld gezinnen, 

aan de slag gaan met thema’s als verdriet en nieuw leven. Dit keer aan de hand 

van het Paasverhaal.   



Download de Kliederkerk thuis (Palm)Pasen viering  

 

  

Ondertussen in Nederland…. 

 Een kliederkerk bezorgt DIY palmpaasstok-setjes bij gezinnen en vraagt 

of ze foto’s van het resultaat willen delen. Hiervan wordt een collage 

gemaakt die ze weer delen met alle gezinnen.  

 Kliederkerk Barneveld maakt ook een rondje langs de gezinnen, maar 

dan met een setje stoepkrijt. Mét tekenopdracht en de vraag om de foto’s 

te delen. Toch een beetje kleur en lente in de stille straten…. 

 Komt er bij jou in de kerk nog een kleine groep bij elkaar in de kerk om 

een kerkdienst te streamen? Dan is dit nog een mooi verhaal: 

verzamelde foto’s van de gezinnen mét de palmpasen-stokken worden 

geprojecteerd op de beamer terwijl het lied Hosanna klinkt. Een soort 

digitale optocht.  

 Kliederkerk Dongen-Rijen deelt drie keer per week een kliederkerk thuis-

idee via Facebook, Instagram en e-mail. Zo kunnen gezinnen rond een 

thema aan de slag met een verhaal, knutsel, spel of recept. Toch een 

beetje samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Geïnspireerd? 

fkijken mag! 

 

https://jop.us9.list-manage.com/track/click?u=9123c40cdcdda70249190ccc5&id=45860e359d&e=d522669210


 

Toch een beetje feest…. 

Wij bestaan 5 jaar en daarom hebben wij in de laatste nieuwsbrief van 2019 

gevraagd om je aan te melden voor een lekker én praktisch kleurrijk kliederkerk 

cadeau. Deze week zijn wij gestart met het verzenden van deze cadeau’s. De 

reacties maken ons vrolijk: extra leuk om in deze tijden teams blij te kunnen 

maken.  

 

Mocht je dit nu helemaal gemist hebben, dan krijgen jullie bij deze nog een 

kans. Mail je kliederkerk-contactgegevens 

naar kliederkerk@protestantsekerk.nl o.v.v. 'cadeau kliederkerk' en je krijgt een 

pakketje toegestuurd. Spannend…. 

 

Tot slot. Als kliederkerken wisten we al dat God middenin de chaos van het 

leven mooie dingen kan doen, maar dat zien we nu helemaal.  

Juist nu we in onze huizen teruggetrokken zijn, is het goed om elkaar op andere 

manieren te blijven inspireren. Bijvoorbeeld via de facebookgroep. Mailen mag 

natuurlijk ook altijd!  

 

God’s zegen voor jou, je team en de mensen van je kliederkerk gewenst! 

 

Groet, 

 

 

Nelleke Plomp 

projectleider Kliederkerk Nederland 
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