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Terugblik 
Na de verbouwingsactiviteiten van vorige zomer was er nóg wel het een en ander te 
doen in het Iconenkerkje. Decoratieschilder Lut Gielen zorgde ervoor dat de nieuwe 
onderkanten van de expositiemeubels weer gingen passen bij de oude banken waar ze 
van gemaakt zijn. Met een prachtig kleurenpallet toverde zij een houtnerf… 

 
De lockdown duurt nog voort en alle activiteiten werden afgelast. Slim als ze zijn bij de 
Stichting Oude Groninger Kerken werd deze periode gebruikt om groot onderhoud uit te 
voeren.  
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De afgelopen weken zijn de schilders van Behoud binnen en buiten aan het werk 
geweest. De kozijnen en de voordeur werden geschilderd. De klokketoren werd voorzien 
van nieuwe houten planken en weer mooi in de verf gezet. Ook de witte delen rondom 
de ramen buiten zijn opnieuw geschilderd. Een van de grote ramen naast de kansel bleek 
veel houtrot te hebben, dus werd een nieuw kozijn gemaakt en geplaatst. Voor Pasen is 
alles klaar en als het meezit kunnen we nog even schoonmaken, herinrichten en zijn we 
de Paasdagen weer open voor bezoekers! 
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Komende activiteiten 
Zoals gezegd, de lockdown duurt nog voort… in ieder geval t/m 20 april. Wij blijven 
zachte moed houden en hopen dat we daarna weer kunnen opstarten met de wekelijkse 
schilderdagen. Onze vaste deelnemers houden we op de hoogte. Er zijn in de 
zomerperiode wat lege plekken, dus mocht je belangstelling hebben om een dag(deel) 
te komen schilderen, stuur ons dan even een mailtje. 
 
Verder hebben we in de zomermaanden nog de volgende workshops/schilderdagen in de 
planning staan: 
 
22 t/m 25 juni: workshop koptische icoon schilderen en/of schilderdagen 
29 juni t/m 1 juli: workshop naar keuze en/of schilderdagen 
20 t/m 22 juli: workshop naar keuze en/of schilderdagen 
3 t/m 6 augustus: workshop naar keuze en/of schilderdagen 
 
Bij de workshops kun je kiezen uit goudworkshop, haren/baarden of een detail van 
bijvoorbeeld een mantel in de Prosopon techniek. Je kunt ook vrij schilderen aan een 
icoon waar je al mee bezig bent. 
 

 
Mocht je op andere data behoefte hebben om te komen schilderen, stuur ons dan een 
mailtje en dan gaan we kijken wat er mogelijk is.  
 

Postzegelactie 
Onze postzegelactie van eind vorig jaar gaat ook dit jaar 
door. Draag je Atelier Elisabeth en het Iconenkerkje in 
Lettelbert een warm hart toe? Bestel dan eens onze unieke 
postzegels voor € 15,00 per vel, inclusief verzendkosten. Ja, 
ze zijn iets duurder dan gewone postzegels, maar daarmee 
steun je ons in deze tijden van coronalockdown.  
 
Stuur ons een mailtje en na ontvangst van je betaling sturen 
wij je de postzegels toe.  
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Ten slotte: 
De Stille Week is begonnen, we gaan op weg naar Pasen! Graag delen wij met jullie dit 
verhaal van Marian Geurtsen, dat wij mochten gebruiken voor onze nieuwsbrief: 
 
De Levensboom ~ een legende over het heilig kruis 
Hoe kon Jezus de mensen eeuwig leven geven door zelf te sterven aan een kruis? Het 
was niet zomaar een kruis waaraan Jezus gestorven is. Het was het hout van de 
‘verboden boom’ in het paradijs. Adam en Eva mochten van alle bomen in het paradijs 
eten had God hun gezegd, behalve van de boom in het midden van de tuin. Maar Adam 
en Eva konden de heerlijke vruchten niet weerstaan en overtraden Gods gebod. Zo 
ontdekten ze het bestaan van goed en kwaad. “Nu hebben jullie je onschuld verloren” 
zo sprak God, “hier in het paradijs kunnen jullie nu niet meer blijven…” en Adam en Eva 
leerden van de moeizame strijd om het bestaan. 
Jaren verstreken…. 
 
Op een dag werd de oude Adam ziek. Hij stuurde zijn zoon Seth naar het paradijs om 
een geneesmiddel. De toegang tot het paradijs werd stevig bewaakt door Aartsengel 
Michaël. “Nee, ik mag je niet binnenlaten” zei de aartsengel tegen hem. “Maar ik kan je 
dit takje geven. Plant dit takje, als deze boom vrucht gaat dragen zal Adam genezen” 
beloofde Michaël. Het was een verre reis naar het paradijs en weer terug. Tegen de tijd 
dat Seth thuiskwam bleek zijn vader te zijn gestorven. Seth begroef Adam en plantte 
het takje op zijn graf. 
Eeuwen verstreken.... 
 
Het takje groeide uit tot een prachtige boom. Op een dag viel het koning Salomo op hoe 
sterk de boom was. Hij liet hem kappen voor de bouw van zijn huis. De boom wilde 
echter maar niet passen in het bouwschema. Geërgerd wierpen de bouwlieden de boom 
weg. De koningin van Scheba, op reis om koning Salomo te bezoeken, zag de boom 
onderweg liggen. Ze vertelde koning Salomo dat ze een visioen had gehad. Aan deze 
boom zou ooit een man gekruisigd worden die de mensheid zou redden en het Joodse 
volk in het verderf zou storten. Salomo schrok. Dat 
moest niet gebeuren! Hij liet de stam díep begraven. 
Opnieuw verstreken eeuwen.... 
 
Boven de plek waar de stam begraven lag ontstond de 
vijver van Siloam. Zieken kwamen hier baden en men zei 
dat een engel het water beroerde om hen te genezen. 
Jezus was er zelf een keer bij geweest. Maar niemand 
wist dat onder het water het hout van de Levensboom 
hielp. Weinig jaren later kwam de stam bovendrijven. 
“Dat kunnen we mooi gebruiken als Kruishout”,  
bedachten de timmerlui. Zonder het te weten kruisigden 
ze Jezus aan de boom uit het paradijs. Zo droeg eindelijk 
de Levensboom vrucht. Adam, en ín Adam de mensheid, 
werd genezen en kreeg het eeuwig Leven. 
 
Wij wensen jullie gezegende Paasdagen, zachte moed en 
een goede gezondheid. 
 
Elisabeth Schreuder en Johanna Kouwenhoven 


