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Veertigdagenkalender:  Zoek de Stilte 
We leven in de Veertigdagentijd.  Eén van de manieren 
om vorm te geven aan de Veertigdagentijd is het 
gebruik maken van een Veertigdagenkalender. De PKN 
heeft een prachtige kalender gemaakt rond het thema 
van de Veertigdagentijd: Zoek de stilte.  In die 40-
dagenkalender staat ook een bijdrage vanuit de 
Schone Poort. In de vorige nieuwsbrief meldde ik de 
feestelijke voltooiing van het labyrint dat we in het 
Cascadepark hebben aangelegd. In de 40-
dagenkalender wordt verteld hoe we in de week voor 
Pasen van het labyrint een Paaslabyrint maken:  een 
plek om te mediteren over de weg van Jezus.    
  

 
De Kerk op Wielen 
We houden het Paaslabyrint omdat we met 
de kerk naar de mensen toe willen gaan. 
Vandaar ook het idee van de “Kerk op 
Wielen”.  In de afgelopen maanden hebben 
we met dat idee al heel wat aandacht 
gekregen in de media. Zo waren we te zien in 
“Geloven op 2” van de EO, in een nieuwsflits 
op Omroep Flevoland, in de talkshow ”Cafe 
Tinto”op Family7.  En stonden er  berichten in 
diverse landelijke kranten.  We hebben tegen 
de verslaggevers gezegd dat in de Stille Week 
de Kerk op Wielen bij het labyrint zal staan, 
maar er moet nog heel wat gebeuren om dat 
waar te maken.  In de vorige nieuwsbrief 
meldde ik dat er begin januari een oude SRV-
wagen werd afgeleverd  op het erf van de fam.  Van Baren in Almere Haven.  Sindsdien  
wordt er hard aan gewerkt. Frank Ridder reviseert de remmen, want ook al mag de  
mobiele kerk  niet harder dan 25 km per uur, hij moet wel kunnen stoppen. Wijnand  
Vermeulen zorgt  voor het interieur van de bus. Dat begon met het weinig creatieve  
slopen van de oude winkelinrichting.  Maar gelukkig zijn we nu in de opbouwfase en begint alles aardig vorm te 
krijgen. Ook de buitenkant wordt onderhanden genomen, al is het wel een heel groot oppervlak dat geschuurd moet 
worden. Maar een rijdend reclamebord voor de kerk moet er wel een beetje aantrekkelijk uitzien. Het wordt nog 
een heel karwei, maar ik heb alle vertrouwen dat de Kerk op Wielen er op 14 april zal staan. 
 
Paasactiviteiten 
Ook jullie  worden van harte uitgenodigd om in de Stille Week naar de Kerk op Wielen te komen en het Paaslabyrint 
te wandelen.  Het labyrint is altijd open en je kunt dus op elk tijdstip komen om het paaslabyrint te wandelen.  Er 
wordt een folder gemaakt waarin aanwijzingen worden gegeven voor het mediteren in het labyrint.  Die folder is 
beschikbaar in de Kerk op Wielen.  Maar er wordt ook een paar keer een workshop gegeven over Paaslabyrint.  Als je 



aan zo’n workshop wil meedoen, moet je even op de website (www.deschonepoort.nl) kijken wanneer die gegeven 
worden. 
Het Paaslabyrint is een van de activiteiten die we in de Stille Week in Almere Poort organiseren. Op 
woensdagmiddag is er in de Kerk op Wielen een kinderactiviteit. De kinderen maken een Palmpasenstok en horen en 
zien het verhaal over de weg die Jezus is gegaan.   
Tenslotte willen we mensen uitnodigen om familie, vrienden of buren te verrassen met een Paasmand.  In die 
Paasmand vind je alles wat nodig is voor een feestelijke Paasbrunch. En bovendien een Bijbeltje met een bladwijzer 
bij het Paasevangelie. Op die bladwijzer een korte uitleg over Goede Vrijdag en Pasen. Pasen is immers meer dan 
brood alleen. Die Paasmand is in de eerste plaats bedoeld voor de bewoners van Almere Poort. Er wordt een flyer 
verspreid met de gegevens over de paasactiviteiten en de manier waarop de Paasmand kan worden besteld. Maar 
natuurlijk kunt u ook een Paasmand bestellen om  cadeau te doen. Bestellen voor zondag 13 april (Palmzondag) via 
www.deschonepoort.nl. De Paasmand kunt u op zaterdag 19 april (Stille Zaterdag) afhalen in de Kerk op Wielen.  Een 
mooie gelegenheid om tegelijk het labyrint te wandelen 
 
De weg naar het leven 

Een wandeling  in een labyrint is een geestelijke reis. Een kleine pelgrimage om na te denken over de bestemming 
van je levensweg.  In de veertigdagentijd volgen we de weg van Jezus.  In die weg verbindt God zich met onze 
levensweg.  De weg van het kruis wordt een weg naar het leven.  We vinden een nieuwe bestemming als  onze 
levensweg wordt verbonden met de weg van Jezus.  
Langs een aantal stations of staties voert de weg naar het centrum  van het  labyrint.  Het beginpunt van de weg 
wordt gemarkeerd door de triomfantelijke intocht in Jeruzalem.  Maar we weten al dat “Hosanna, gezegend hij die 
komt “ zal omslaan in “kruisig hem”.  In het hart van het labyrint verwijst een bron met stromend water naar de 
Opstanding als de bron van leven.  
We wensen jullie een gezegende Paasviering toe.  
Pieter ter Veen 
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