
(GOED)NIEUWSBRIEF 12
Geen kerkdiensten en geen ontmoetingen in De Hoeksteen

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

… ik ben met jullie, alle dagen… (Matteüs 28: 20)

De slotwoorden van het Matteüs-evangelie komen elke drie jaar terug op de 
zondag na Pinksteren. Zo gaat de gemeente op weg – met deze belofte gezegend, 
dankbaar voor wat nog moet komen, wat nog onbekend is.
In het boerderijgezin waarin ik opgroeide leerden we: voor het eten bidden we, na 
het eten danken we. Een soort ‘natuurlijke’ volgorde. De bijbel leert een andere 
volgorde: voor het breken van het brood slaat Jezus de ogen op en dankt God. En 
zo leerde de kerk wat we nu in onze liturgie als houvast terugzien: vóór brood en 
beker worden gedeeld spreken we eerst een dankgebed uit. We zijn gezegend 
onderweg. 
De woorden van Jezus aan het slot van het evangelie leggen uit wat die zegen is: 
de Opgestane is met ons. Zegen, belofte: ze hangen in de bijbel samen met trouw 
in de relatie. Het begint bij Jezus ermee – en dat doet hij zijn leven lang – dat hij 
zich toevertrouwt aan de ander. 
Soms loop je als mens te tobben met je geloof. Je ervaart weinig of geen steun. Je 
denkt: de hemel is van koper, want zo beleef je dat. Maar deze slotwoorden laten 
iets anders zien. Niet wat wij ervaren is
doorslaggevend, maar de toezegging van
Jezus: ik vertrouw mij toe aan jullie. 
We kunnen van hem op aan. 
Dat verandert niet ineens je beleving, 
maar steunt je wel in je geloof. 

Vakantie
In de periode van 5 juni tot en met 3 juli ben ik met vakantie. Ik wens allen, thuisblijvers en 
zij die op reis gaan, een goede en gezegende periode toe.
Ds. Nico de Lange



Muziek en teksten uit de gemeente

Longing for light – Liedboek 1005 https://www.youtube.com/watch?v=EvzKjVO8sHA

Mendelssohn, Sei getreu bis in en Tod – Hanni Kat https://www.youtube.com/watch?v=pCua5ZXTyRc

De Heer heeft mij gezien en onverwacht – Elbert Smelt https://www.youtube.com/watch?
v=OdKquXtVwPc&feature=youtu.be

Ingezonden door Ben Veldstra

Dat de boodschap van Jezus en de bijbel zoveel power heeft...

Zoveel mensen bijeen die blij zijn en hoop koesteren en door iets in het evangelie geraakt 
worden.
Wij zijn zo snel geneigd te zeggen: het  is niet mijn geloof. Maar zijn we niet juist in ons 
land muren aan het slechten in een proces van elkaar leren accepteren over grenzen 
heen? Hoeveel van de bijbel houden wij zelf nog overeind?
Daar wil ik, als het weer kan, graag met u over praten.
https://www.youtube.com/watch?v=te6UL4cRfdU

Ingezonden door Ariana Boon-de Wit

Avondliedeke
't Is goed in 't eigen hart te kijken
Nog even voor het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond

Geen enkel hart heb zeer gedaan;
Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei,
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei;
En vind ik in het huis mijns harten
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd dat eenzaam was....
Dan voel ik op mijn jonge lippen
Die goedheid als een avondzoen....
't Is goed in 't eigen hart te kijken
En zó z'n ogen toe te doen.

 Alice Nahon 1896-1933

https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pCua5ZXTyRc
https://www.youtube.com/watch?v=EvzKjVO8sHA


Vijf keer zeer verschillend “Onze Vader”. Welke spreekt u het meest aan?

Iets om te delen op een terras? Weet u het nog? Open tuinterrassen (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 bij Tine Medema: 079 3313207
email: t.medema@casema.nl 

Nederland zingt: soliste Elise Mannah https://www.youtube.com/watch?v=_Ibhgfun6to

Remco Hakkert https://www.youtube.com/watch?v=JL8VagzjlAk

Indisch Onze Vader https://www.youtube.com/watch?v=jiDcbx2l4p0

Elly & Rikkert https://www.youtube.com/watch?v=EGbiRPrMZLQ

Een voor mij nieuwe kijk op hoe we ook kunnen  bidden: 
Maak ons hart onrustig

https://www.youtube.com/watch?v=m0zC6iTColU

Muziek luisteren en zingen of in stilte aanwezig zijn in de Hoeksteen.

In de afgelopen 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 twee weken zal de kerk op onderstaande uren open zijn en bent u van 
harte welkom. 

Laat eens horen wat u hiervan vindt. 
Heeft u een idee voor 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).

https://www.youtube.com/watch?v=m0zC6iTColU
https://www.youtube.com/watch?v=EGbiRPrMZLQ
https://www.youtube.com/watch?v=jiDcbx2l4p0
https://www.youtube.com/watch?v=JL8VagzjlAk
https://www.youtube.com/watch?v=_Ibhgfun6to


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 7 juni: Hoeksteen diaconie, Kerk en Eredienst
 

Van de diaconie 

Kanselbloemen

Met Pinksteren zijn er twee bossen bloemen namens ons allen bezorgd bij gemeenteleden
die een vreugdevol feit te vieren hadden.
30 mei waren Anneke en Gerard Oppelaar 40 jaar getrouwd. 
31 mei was Bep van de Mark jarig en mocht een mooie mijlpaal bereiken.
Van harte gefeliciteerd!

Namens de diaconie,
Marianne Jansen

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

Contact

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

In deze onrustige tijden kwamen meer dan twintig verschillende kerken in 
Nederland op afstand samen om het lied 'U geeft rust (door alles heen)' te zingen:

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.

De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

U geeft rust https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0

https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0


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.


