
(GOED)NIEUWSBRIEF 11
Geen kerkdiensten en weinig ontmoetingen in De Hoeksteen

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

MEDITATIE

'Pinksteren met elkaar' 
                                                           

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
                                                          waren ze allen bij elkaar. Handelingen 2 vs 1

Ze waren allen bij elkaar daar in die zaal waar zij wachten op wat Jezus hun beloofd had.
Wij kunnen niet bij elkaar zijn en dat is best wel zwaar,
maar dat betekent niet dat wij niet in de Geest bij elkaar kunnen zijn.
Pinksteren; reden tot feest ook in deze vreemde tijd.
Jezus was op aarde gekomen om van de waarheid te getuigen
de waarheid, dat is wie God is en wat heeft Hij met ons.
Dat leer je van Jezus, die zelf de waarheid is.
De Heilige Geest wil ons leren dat we steeds meer vertrouwd raken met Gods liefde in Jezus.

De Geest leidt ons in de vergezichten van God
Als een liefdevolle Vader en als een God van nabij:
 Een Vader die vol liefde voor zijn kinderen zorgt. 
 Een Vader die zijn kinderen de verkeerde dingen van hun leven vergeeft.
 Een Vader die steeds het goede voor zijn kinderen zoekt.
 Een Vader waarop je nooit tevergeefs een beroep op doet.
 Een Vader die zijn kinderen nooit zal bedriegen.

De Heilige Geest leidt ons om ons te laten delen in de genade van God
om ons vol te schijnen met Gods licht.

Het wonder van Pinksteren: De Heilige Geest wil in ons wonen.
en dagelijks ons leven vernieuwen.
Reden tot feest ook in deze tijd; 
De Heilige Geest is gekomen, we mogen ons in God verbonden weten!

maaike



Rondom De Hoeksteen

Van de preses
We streven ernaar om op 12 juli de kerkdiensten te hervatten. Een dienst waar onze predikant ds. 
Nico de Lange voorgaat en het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Dat lijkt ons een mooi begin na 
een periode van vier maanden dat we elkaar niet konden ontmoeten in De Hoeksteen. Zoals gezegd:
we streven ernaar. Dat betekent dat we ons laten leiden door de omstandigheden die dan gelden.

De diensten zullen niet verlopen zoals we gewend zijn. We hebben ons te houden aan de richtlijnen 
die de overheid bepaalt. Deze richtlijnen hebben ook als basis gediend voor een eredienst-protocol 
die de PKN heeft uitgegeven en wordt bepaald door de situatie op dit moment. Dat kan veranderen, 
in positieve maar ook negatieve zijn. Ook is het protocol geen maatwerk. Plaatselijke gemeenten 
zullen zelf invulling moeten geven afhankelijk van de lokale mogelijkheden.

Een commissie van gemeenteleden is aan de slag gegaan om voor De Hoeksteen een plan op te 
stellen waarin wordt vastgelegd hoe de voorgeschreven richtlijnen uitgevoerd kunnen worden. Er  
zal geïnventariseerd worden hoe gemeenteleden reageren op de mogelijkheid weer diensten bij te 
wonen. Het te verwachten aantal bezoekers kan dan een beeld geven hoe we de kerkzaal moeten 
inrichten.

Voor alle duidelijkheid: tot 12 juli zijn er dus nog geen activiteiten voor grote groepen in De 
Hoeksteen, zoals maaltijden en koffie-ochtenden.

Wel is er op woensdagmiddag om 15 uur een half uurtje muziek. Op donderdagochtend tussen 10 en
11 uur is er inloop voor ontmoeting. 

JAN VAN DER WEL

Van de liturgiecommissie
Voor Pinksteren zal er een vesper opname gemaakt worden.
Deze is voorbereid door de liturgie commissie en ds. Durkje Sikkema.

Als u het fijn vindt dan kan er actief worden meegedaan:
 Op de beamer zullen de liederen staan die meegezongen kunnen worden.
 Het is mooi om met elkaar het licht van Pinksteren te ontsteken.

Wilt u hiervoor ‘de  rode kaars’ klaarzetten met een aansteker? 
 Er zal samenspraak zijn.

Liederen die gezongen gaan worden zijn: 
(deze worden ook afgebeeld op de beamer)
– Lied 672: 1 en 6 
– El 152 Opwekking: We are One in the Spirit
– Lied 970  
– El 218: 1 en 6

Wij hopen dat u en jullie zich op deze manier met elkaar verbonden zult voelen.
Zondag is deze Vesper te bekijken via onze website www.pkn-dehoeksteen.nl.

   
  
   Ook te zien op onze website:  

           een mooie verzameling van ingezonden videogroeten.

http://www.pkn-dehoeksteen.nl/


Diaconie

Lief en leed

Afgelopen weken zijn de "kanselbloemen" gebracht bij Marian
van der Wel en Mevrouw Priem met een groet van de gehele
gemeente. 
Zoals we ook uit het nieuws vernemen zullen de verpleeghuizen
weer mondjesmaat opengaan voor bezoek. 
Ook de Driehof zal komende week waarschijnlijk haar deuren
weer -beperkt- openen.
Laten we hopen dat dit lichtpuntje doorgang vindt, voor zowel
onze gemeenteleden in de Driehof als voor hun dierbaren die
geen bezoek konden brengen. 
Ook denken wij aan alle gemeenteleden die hun kwetsbare familieleden in instellingen niet konden 
bezoeken, wat zou het fijn zijn als de beperkingen weer veilig opgeheven kunnen worden. 
Ik wens iedereen geduld en kracht toe. 

Namens de diaconie, 
MARIANNE JANSEN

Extra collecte met Pinksteren!
Help een stille ramp voorkomen

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal 
besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een bijverschijnsel van de coronaramp dat 
nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen immers geen 
werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood 
dreigen. Kerken staan op en zetten zich in, zodat mensen niet omkomen. Wilt u meehelpen? 

Bovenstaand is een oproep van de directeur van kerk-in-actie om een extra collecte te houden in 
deze tijd. De diaconie zal haar steentje bijdragen, helpt u ook mee? 

Giften voor verschillende doelen kunt u overmaken via rekeningnummer NL60INGB0000157050 
tnv Protestantse Gemeente De Hoeksteen Benthuizen. Graag onder vermelding van het collectedoel.

Namens de diaconie,
MARIANNE JANSEN

Aanbevolen collecten

Zondag 31 mei Pinksterzending voor Marokko

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer 
migranten willen, via de woestijn en Marokko, Europa bereiken. Vaak stranden ze in dit Noord-
Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse 
landen in Marokko studeren. De kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen 
verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van 
mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. 



College van Kerkrentmeesters

Verantwoording van gaven

Afgelopen weken heb ik weer een aantal giften mogen ontvangen. 
Voor de diaconie: 

✔ Buitenlands project € 35
✔ JOP € 20
✔ Halte 2717 € 20 
✔ Diaconaat € 317.50 

Voor Kerk en Eredienst:  € 312.50 

WOUT HOLLANDER

Bijbelleesrooster

zaterdag 30 mei Ruth 2:1-23 Vreemdelingenzorg 6 juni Matteüs 
8:23-34

Klein geloof

zondag 31 mei Pinksteren
Ruth 3:1-18

Nachtelijk gesprek 7 juni Trinitatis
Psalm 150

Live muziek

maandag 1 juni 2e Pinksterdag
Ruth 4:1-22

Onderhandelings-
resultaat

8 juni Romeinen 
5:1-11

Als vijanden
al verzoend

dinsdag 2 juni Psalm 
104:1-18

Gods dag van de 
arbeid

9 juni Romeinen 
5:12-21

Adam I en 
Adam II

woensdag 3 juni Psalm 
104:19-35

Diervriendelijk 10 juni Matteüs 
9:1-8

Wie kan 
vergeven?

donderdag 4 juni Matteüs 
8:2-13

Groot geloof 11 juni Matteüs 
9:9-17

Wie kan 
genezen?

vrijdag 5 juni Matteüs 
8:14-22

Genezingsdienst 12 juni Matteüs 
9:18-26

Opleving

“Hoe was jullie Pinksteren?” 

“Wel geestig.”
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