
(GOED)NIEUWSBRIEF 10
Geen kerkdiensten en geen ontmoetingen in De Hoeksteen

Vandaar deze nieuwsbrief om in deze bijzondere tijd toch verbinding te houden

Adem
In het nieuwe liedboek komen we veel vertrouwde liederen tegen én menige nieuwe 
aanwinst. Eén van die aanwinsten vind ik lied 695: “Heer raak mij aan met uw adem”. 
Dat lied raakt mij allereerst om de prachtige, ingetogen melodie. Die melodie past bij de 
woorden in het gedicht zelf. Het is een pinksterlied, maar begint niet meteen met dat grote 
woord ‘Geest’. Nee, het begint bij adem. En van adem leven we allemaal.  

Juist in deze dagen heeft adem misschien wel weer nieuwe betekenis gekregen. Het lied 
zegt: deze adem komt tegemoet aan onze onrust (vers 2). Een onrust die ook te maken 
heeft met de gebrokenheid van het leven: Al mijn wonden heelt Gij: / Gij ziet in mij uw kind.
Die woorden wekken verlangen. Maar gaat het in dit lied uiteindelijk om dat verlangen? 

Als ik het Pinksterverhaal er nog eens op nalees, dan vraag ik mij af of hier verlangen 
wordt vervuld. Het lijkt er eerder op dat de discipelen zijn overvallen, overrompeld. 
Misschien wel danig geschrokken. Het staat er niet, maar je kunt je zomaar indenken dat 
niet alleen omstanders van slag zijn geweest, maar ook de groep leerlingen binnen in dat 
huis. En dat het naar buiten gedreven worden ook hen heeft overvallen. 
Het mooie is nu dat ook dit lied niet bij verlangen alleen blijft, maar ons ook naar buiten 
richt: met de ogen gericht op de ander, ook dwars door onze twijfels (vers 3) heen: Geest 
van God uitgegaan, / die mijn ogen opent / voor wie nu naast mij staan. 
Dat is wat we nu node missen. Maar ook al ontmoeten we elkaar niet zoals voorheen in de
viering – onze naaste staat ook nu naast ons. En zo wordt ons een vergezicht aangereikt: 
het gaat van ‘mij’ (vers 1) naar ‘ons’ in het laatste couplet: Heer raak ons aan met uw 
adem, geef ons uw vergezicht! / Draag ons op uw vleugels, / zegen ons met uw licht!

ds. Nico de Lange

Lied 695, Heer raak mij aan met uw adem https://www.youtube.com/watch?v=gJSl6whLbME

Dank!
Veel kaarten, groeten, telefoontjes ontvingen we naar aanleiding van de geboorte van 
onze kleinzoon Wouter. Allen hartelijk dank daarvoor! Heleen en Nico de Lange. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJSl6whLbME


...en toch vieren we...
Bericht uit Breda 
Deze zondag (24 mei 2020) stond ik op het
rooster om in De Hoeksteen voor te gaan.
Jammer dat ik nu door de situatie rondom de
corona-crisis jullie niet persoonlijk kan
ontmoeten. Sinds september 2019 ben ik
werkzaam in de protestantse gemeente van
Oisterwijk als kerkelijk werker. In onze
gemeente zoek ik samen met de predikante en
de kerkenraad naar mogelijkheden om met de
gemeenteleden in contact te komen. Zo
hebben wij sinds Palmzondag iedere zondag een online viering. Vanuit de kerk op de 
hoogtijdagen. Mijn collega ds. Winanda de Vroe gaat dan voor en ik zing de liederen. Op 
de andere zondagen verzorgen wij vanuit huis een meditatief moment. Deze zondag was 
ik aan de beurt. En omdat ik dacht, ik zou nu naar Benthuizen gaan, heb ik met Jan van 
der Wel contact opgenomen en aangeboden, mijn ‘uitzending’ ook met jullie te delen. Zo 
kom ik toch bij jullie langs en kunnen jullie een kijkje nemen in mijn tuin en zien jullie 
beelden van het lieve kerkje waar ik met veel plezier werkzaam ben.

Beleef dit mee www.pkn-dehoeksteen.nl

Ik wens iedereen een gezegende zondag en hopelijk mogen we elkaar weer spoedig 
ontmoeten. 
Ook groet ik jullie namens Jan Willem,
Lianne van der Wel – van Reeuwijk. 

Zegen om negen
Een meditatief moment ‘online’ halverwege de week. Wie het wil
zien: dat kan via de kerkomroep. Vaste elementen: woorden die
moed geven, een muzieknummer dat inspireert, een tekst, een
foto of een cartoon waarvan je zegt: hé, dat is mooi, dat is sterk,
dat wil ik wel met mensen delen. Een kort gebed en ‘een zegen
voor halverwege’. Even een moment van rust, van inspiratie aan
het begin van de 2e helft van de week. Verzorgd door één van de
pastores van de wijkgemeente Zoetermeer-Noord.
Te volgen op: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21273
‘Zegen om Negen’. Iedere woensdag om 9 uur!

Pinksteren 
Met Pinksteren zal er een opname te zien zijn die is
voorbereid door de liturgiecommissie en ds. Durkje Sikkema. 
Heeft u voorbeden voor deze Pinkster Vesper dan kunt u
deze insturen voor dinsdagavond via het emailadres van
de preses of in de bus doen op Ochtenstraat 7 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21273
http://www.pkn-dehoeksteen.nl/


Muziek uit de gemeente

Icht bete an die Macht de Liebe – Hanni Kat https://www.youtube.com/watch?v=iI8bCQxPWmU

Leoni Jansen – Licht dat ons aanstoot in de morgen https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/licht-dat-ons-
aanstoot-in-de-morgen

God van Licht, opwekking 807, heerlijk vrolijk en 
opwekkend – Marieke Zijderveld

https://www.youtube.com/watch?v=fcKRcxE1QVY

Chris Tomlin,  Nobody loves me like You love me Marieke https://www.youtube.com/watch?v=SG_IXFEO8yE

Lenny Kuhr met "de steppe zal bloeien" Meer een paaslied
misschien, zeker ook mooi met Pinksteren  Marieke

https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o

Léon Boélmann, Prière á Notre Dae Ben V. https://www.youtube.com/watch?v=VXZDoZNqt6Q

Een toccata van Widor. De melodie zit in de zware bassen.
Ben Veldstra

https://www.youtube.com/watch?v=-Pe0j6n30P0

Heilige Gest van God, opwekking 343 https://www.youtube.com/watch?v=o4jz5c0Gv-
4&list=PLuKvCdrgSLD23kfwb3BjyqxOFiWw-
ppqw&index=5

Remco Hakkert Vrede van God https://www.youtube.com/watch?v=h6_9YUnpMlU

Elly & Rikkert, Ik wens je... https://www.youtube.com/watch?
v=uvW3TSZSUGo&list=PLN9yxvBkp1TTzp64Yfp3ChBnE
d7kAqxfo

De zantovenaar, Hemelvaart https://www.youtube.com/watch?v=Ac2dcUaqew8

  Hemelvaart
En als we toch weer naar omhoog gaan staren

naar waar hij is-of hoe het heet…
wil Hij ons telkens weer bedaren
omdat hij van de mensen weet…

Hij zal ons naar beneden wijzen-
naar wat te doen valt onder mensen…

Hij zal ons om die inzet prijzen
en ons alleen het goede wensen

Hij zal ons naar elkaar verwijzen:
jou naar mij en mij naar jou… 
opdat wij naar zijn onderwijzen

mekaar graag zien in diepe trouw

Pas dan kan hier de hemel groeien-
slechts dan leeft Hij nog voelbaar voort…

als liefde ondermaans kan bloeien
zijn leven voortgaat- ongestoord

https://www.youtube.com/watch?v=Ac2dcUaqew8
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Muziek luisteren en zingen of in stilte aanwezig zijn in de Hoeksteen.

In de afgelopen twee weken zijn enkelen van u naar de kerk gekomen om naar muziek te 
luisteren, even een kort gesprek te hebben of gewoon om even stil te zijn.
Ook de komende 2 weken zal de kerk op onderstaande uren open zijn en bent u van harte
welkom. Graag horen we daarna van u of dit in de behoefte voorziet of misschien 
heeft u wel een ander mooi initiatief.

  
 Woensdag om 15.00 uur: 
 muziek verzorgd door
 Ben Veldstra of Piet en Ariana Boon

Op donderdagmorgen is de kerk open tussen 10 en 11 uur 
om even binnen te lopen en in stilte te zitten en 
misschien een kaarsje aan te steken.

Wijj vertrouwen erop, dat de Corona-maatregelen in acht 
zullen worden genomen (gezondheid, afstand, geen handen
geven).

Inzameling van onze gaven

In deze periode blijven we ook financieel bijdragen aan diaconale projecten, en het in 
stand houden van alles wat nodig om kerk te zijn. Giften kunt u overmaken via rekeningnr. 
NL60INGB0000157050  tnv Protestantse Gemeente De Hoeksteen Benthuizen.

Zondag 24 mei: Binnenlands Project Halte 2717, en Kerk en Eredienst

Van de diaconie 

Rondom Hemelvaart zijn het voor enkele
gemeenteleden bijzondere dagen. Soms in gedachten
bij iets uit het verleden, soms met spanning uitkijkend
naar iets in de nabije toekomst. Wij wensen iedereen
sterkte en kracht.

Henny en Joop Mets laten ons het volgende weten:
De operatie van Joop is geslaagd. En niet
onbelangrijk: het heeft ook geholpen. Joop heeft geen
pijn meer in z'n rug. We zijn dan ook erg blij.
Eén pijn minder is alvast iets en hij is een stuk
opgewekter  en vrolijker. Verder bedanken we jullie
allemaal  voor de belangstelling. Dat heeft ons goed
gedaan.



         Terrassen zijn open

  Beste Hoeksteengemeente,
  Zoals sommigen al weten is na 10 rondes de
  telefooncirkel gestopt. In mijn  afscheidsmail gaf ik al 
  aan een nieuw plan voor te stellen:
  Een open tuinterras (bij goed weer natuurlijk) voor
  maximaal 2 gasten (op afstand) voor een kopje koffie
  of thee. 

Als je interesse hebt meldt je dan aan per email of telefoon.
Er zij al meerdere terrassen beschikbaar: ons terras natuurlijk, Hennie Tjepkema, 
Annie Grootveld, Hanny van der Wel.
Ik hoor het graag 0f jullie het idee leuk vinden,
Groeten, Tine Medema: 079 3313207  email: t.medema@casema.nl

Heeft u zelf iets voor de volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten! 

Contact

Ruimte voor gesprek
Nu bezoeken soms op bezwaren kan stuiten is het eens te meer van betekenis dat we 
tegenwoordig elkaar goed kunnen bereiken via de telefoon. In deze periode bied ik 
dagelijks telefonisch spreekuur van 8.30-9.30 en van 15.00-16.00 uur op 079-3603101. 
Maak er vrijmoedig gebruik van.
Ds. Nico de Lange

Preses                             preses@pkn-dehoeksteen.nl
Scriba                              scriba@pkn-dehoeksteen.nl
Diaconie                          diaconie@pkn-dehoeksteen.nl

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!

Draag ons op Uw vleugels, 
zegen ons met Uw licht

Lied 695: 4

U ontvangt deze nieuwsbrief aan de hand van ons bestand met emailadressen. Mocht u deze nieuwsbrief 
niet meer willen ontvangen dan volstaat een email aan de preses. U wordt dan uit deze tijdelijke mailinglijst  
verwijderd.

mailto:t.medema@casema.nl

