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LEIDEN - Pasen is het belangrijkste
christelijke feest in het kerkelijke
jaar. Christenen vieren tijdens Pasen
dat Jezus is opgestaan uit de dood,op
de derde dag na zijn kruisiging. Hoe
vieren leden van de Leidse Binnen-
stadsgemeente die elke zondag een
dienst vieren in de Hooglandse Kerk
anno 2017 Pasen? De vraag 'Hoe viert
u of hoe vier jij Pasen?' is gesteld aan
een aantal kerkleden.

door Sandra van Beest

Jutta Hartkoom (42) vertelt: "De
tijd voor Pasen is een mooie tijd,
een tijd van inkeer." Jutta en haar
dochters Inge (11) en Sanne (7) vas- -
ten tijdens de veertigdagentijd op wingen die er zijn en moeten we
een milde manier. "Zo eten wij tij- ons bewust zijn van de manier
dens die weken geen zoet op brood. waarop Jezus de dingen deed."
We denken na over wat we dit jaar "Met Pasen ga ik heel graag naar
willen gaan doen. Natuurlijk vier de kerk. Dat is 00k vanwege de
je Nieuwjaar 00k op 1 januari, muziek. Die vind ik dan schitte-
maar met Pasen komt het nieuwe rend. De mooie liedteksten en de
jaar mentaal gezien meer aan bod. muziek ontroeren me. Denk aan
Pasen iseen mooisymbool:door het de liederen van Huub Oosterhuis
donkere heen komt het licht altijd zoals De steppe zal bloeien en Het
weer.Met Kerstmisoverheerst meer zal in alle vroegte zijn. Het geloof
de gezelhgheid, met Pasen meer heeft mij heel veel mooie dingen
de betekenis. Ik voel mij dan door gebracht. Ik werd vroeger al heel
God gedragen." Dochter Inge vindt vrij gelaten om naar de kerk te
het verstoppen van de paaseieren gaan. Nog steeds ga ik naar de kerk
00k iets om naar uit te kijken en omdat ik dan geniet."
dochter Sanne wil graag een palm-
paasstok gaan versieren. Tijdens de Ruimer ademhalen
basiscatechese in de kerk hebben Aad Hollebeek (81) is orthodox
de kinderen gehoord hoe het chris- opgevoed en heeft daar geen pret-
telijke paasfeest met het joodse is tige herinneringen aan: "De mens
verbonden. is geneigd tot alle kwaad en onbe-

kwaam tot enig goed, kregen wij
te horen in de christelijk gerefor-

Jan Huizinga (53) ervaart Pasen nu meerde kerk aan het Steenschuur
anders dan toen hij nog heel jong — : ~

was. "Ik ben me er nu veel bewuster
van. Vroeger was Kerstmis een van
de belangrijkste feesten, nu vind ik
Pasen heel belangrijk alhoewel ik
de opstanding wel een lastig gege-
ven vind. Ik vind het moeilijk om
die letterlijk te nemen. Misschien
is dat 00k niet de bedoeling. Met
Pasen staan we stil bij de vemieu-
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waar ik met mijn ouders heenging.
Als kind vond ik de lijdenstijd voor-
afgaand aan Pasen verschrikkelijk
en dat vind ik nog steeds. Naar de
Matthaus-Passion luister ik nu nog
niet. Ik ben het eens met theoloog
Cees den Heijer, die flink aan de ver-
zoeningsleer geknabbeld heeft."
'Ooit las ik 'God is niet te kennen,
wel te beleven', dat vind ik nog
steeds een prachtige uitspraak",
vervolgt Hollebeek. "Of zoals in
het verhaal over Elia waar gezegd
wordt: "God was in het ruisen van
de stilte." Het meest ontroerende
moment in het paasverhaal vind
ik de ontmoeting tussen Maria van
Magdala enJezus. Met Pasen heb ik
het gevoel dat ik weer ruimer kan
ademhalen".•
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