
Een paasgroet doet goed. 

Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn 
die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder 
jaar door te geven. Het thema van de paaskaart in 2022 is ’Opstanding: Uw 
licht heelt wat gebroken is’. 
De afbeelding op de paaskaarten is onder leiding van justitiepredikant Harma 
Zuidersma ontworpen door gedetineerden in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. 
De laatste maanden gingen ze elke maandagmiddag samen in het 
‘pastoraal atelier’, onderdeel van het stiltecentrum van de gevangenis, aan de 
slag. 
'We zijn creatief bezig en vormen tegelijk een gespreksgroep. Het werkt eigenlijk 
net zoals tijdens de afwas. Je hebt de beste gesprekken als je handen andere 
dingen doen. Met ogen op het werk voelt dat vaak net iets veiliger'. Dat 
is het idee achter het pastoraal atelier. 
Er ontstond een kunstwerk van stukjes glas, onderling verbonden door een 
draad en beschenen door een helder licht. Zuidersma: 'Het beeldt Gods licht 
uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren de vrouwen in 
detentie als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij 
maakt alles weer nieuw.' 
Harma Zuidersma vroeg aan twee vrouwen wat zij zelf zien in hun kunstwerk. 
'Ik verzamel scherven uit mijn leven' vertelt een van hen. 'Ik plak ze met liefde 
aan elkaar en weet daardoor dat ik ook barmhartig naar mezelf mag kijken. 
Mocht het me lukken om barmhartigheid uit te drukken in mijn werk - als ik 
dat weer kan - dan kan ik er ook weer voor de ander zijn.' 
De ander vult aan: 'Ik gebruik niet alleen mooie materialen. Met de lelijke 
materialen kan ik de lelijke kanten in mijn leven een plaats geven. Vanuit de 
donkere kant hoop ik ook de lichtere kanten in te weven.' 

Als u een of meer paasgroeten wil versturen kan dat worden doorgegeven 
aan de diaconie (diaconie@pkn-vries.nl).


