
 
 
 
Bewust naar Pasen 2019 
 
In 2019 willen we ons ook weer voorbereiden op Pasen in de veertigdagentijd. 
Op 5 woensdagen worden er bijeenkomsten georganiseerd, waarin we ons bezinnen en elkaar ontmoeten 
in “Bewust naar Pasen”. Het thema is ‘Wees niet bang’ en er is bezinning over: door de angst heen leven. 
De inspiratie hiervoor komt uit het boekje“Vrees niet”, de profetische tegenstem van twaalf hoopvolle 
christenen”, samengesteld  door Alain Verheij. 
Staan onze vrijheden onder druk of worden we bang gemaakt door wat we om ons heen horen? 
In dit boekje bundelen twaalf christenen hun gedachten om juist nu een hoopvol en profetisch geluid te 
laten horen. Vanuit hun christelijke geloofsopvoeding willen zij ons geen angst aanpraten, maar moed 
inspreken. Niet polariseren, maar bij elkaar brengen. Vaste elementen van deze avonden zijn ontmoeting, 
voordracht, bezinning, een eenvoudige maaltijd en een vesper. 
 
De indeling van de avonden is als volgt: 
13 maart Het thema inleiden, daarbij Angst in de Bijbel en het profetisch tegengeluid 
Jan-Peter Prenger, voorganger van de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen 
20 maart Angst voor de vreemdeling 
Derk Stegeman, voorganger en manager voorstad en kerk (Stek) Den Haag, directeur van het 
straatpastoraat Den Haag en voor nu coördinator van het kerkasiel. 
27 maart Angst voor verlies, afhankelijkheid en eenzaamheid 
Marijke van den Bos, pastoraal medewerker 
3 april Waar ben je bang voor 
Lenie Scherpenzeel, geestelijk verzorger en docent pastorale gespreksvoering en pastorale psychologie 
10 april Angst voor de toekomst wat betreft het klimaat 
Peter van Leusden, raadslid voor Groen Links Ede 
In de stille week is er geen bijeenkomst. 
 
De opzet van de bijeenkomsten is als volgt: 
17.15 u. ontvangst met koffie en thee 
17.30 u. welkom en inleiding op het onderwerp 
18.00 u. eenvoudige maaltijd, soep en brood 
18.30 u. nagesprek en hoe dit toe te passen op ons eigen leven 
19.00 u. korte vesper 
 
U kunt zich opgeven, per avond of voor de hele cyclus bij Annie Benjamin, 0318-621897 of via 
bewustnaarpasen@emmaus-ede.nl, steeds tot 19.00 uur de maandag ervoor. 
Ter bestrijding van de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage van € 3,-.  
De bijeenkomsten zijn open voor iedereen en staan onder auspiciën van de Raad van Kerken te Ede.  
We komen bij elkaar in het Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6716 JE Ede. 
 
De voorbereidingsgroep, 
Annie Benjamin, 
Jos van de Klashorst en 
Hilda Rohn 
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