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Meditatie

Bezieling
Het is wonderlijk hoe we in deze Corona-tijd vaak op onszelf teruggeworpen zijn. Dan merk je ook 
pas hoe belangrijk het is om deel te mogen uitmaken van een kerkelijke gemeenschap zoals de 
Hoeksteen. Soms voel ik me een Capucijner monnik die afgesloten van de wereld in zijn eigen cel 
zit. En dan verstandelijk te moeten beseffen dat er momenteel meer mensen het gevoel kunnen 
hebben om zo’n soort kloostergemeenschap te vormen van monniken/nonnen: allemaal in ons eigen
celletje.

We slaan ons er met elkaar wel doorheen.  We zeggen het niet zo makkelijk maar het is de Heilige 
Geest die door de gemeente waait en zorgt dat we onze geestdrift behouden.  
De psalmdichter hoor je praten tegen zijn eigen ziel, zoals in ps 146: Ziel, gij zijt geboren tot zingen
voor de Heer Uw God. Biologisch kun je in het lichaam geen ziel vinden, maar het is niet zo gek 
om er in ons brein ruimte voor te maken: ruimte voor een spiritueel orgaan, waarmee we gevoelig 
worden/zijn voor het Goddelijke. Luid gezamenlijk zingen kan nog even niet, maar de ziel kan ons 
vast wel ontroeren bij het luisteren/lezen.

Sinds mijn broer mij attent maakte op de kerkdienst van omrop Fryslân, uitgezonden vanuit 
Franeker, kijk ik er op zondagmorgen graag naar.  Ik werd getroffen door een lied waarmee de 
dienst begon: Lied 880. We hebben het nog nooit in Benthuizen gezongen bij mijn weten. Ik heb er 
tot nu toe aan voorbij gekeken.

1. Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.

3. Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.



Ik wens ieder deze gemoedstoestand van levensgenot toe. Dat je je bezield mag voelen.
Kijk naar de schoonheid van de natuur. 
Of, als het donker is, lees een paar  troostrijke verzen in de bijbel. Het kan je zo goed doen.

BEN VELDSTRA

Rondom De Hoeksteen

Verslag Kerkenraadsvergadering 4 juni 2020
Opening met het gedicht: “Verwaaide Taal (Psalm van God)” uit 
De Jukebox van mijn ziel van Gerard van Midden.
De notulen van vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen bij de ingekomen stukken. 

Evaluatie activiteiten
Zowel de openstelling op woensdag als op donderdag worden door weinig gemeenteleden bezocht. 
Omdat bezoekers laten blijken deze activiteiten zeer te waarderen en de gastheren/vrouwen 
beschikbaar willen blijven, houden we dit nog even aan.

Vacatures
Vanwege het niet verkiesbaar zijn van Tonneke van Dorp komen een aantal taken in vacature.  Als 
er geen kandidaten zijn voor volledige functie, hoopt de kerkenraad op aanmelding van 
gemeenteleden die een deeltaak willen vervullen.

Gemeenteavond
Deze kon in maart geen doorgang hebben. Uitstel is geen afstel. Planning ligt in het vierde kwartaal.

Commissie Herstart Hoeksteen
➢ De commissie wil graag weten hoe de gemeenteleden staan tegenover het starten van de 

diensten wanneer dat volgens de richtlijnen van het RIVM weer mag.
Hiervoor zullen vragen opgesteld worden. Om de kerkzaal goed in te kunnen richten is extra
informatie nodig.

➢ De datum van 12 juli is genoemd als voornemen, maar is zeker geen feit. Gesproken wordt 
over ervaringen en wat de hernieuwde kerkgang bij de andere kerken teweeg brengt voordat 
de kerkgang wordt opgestart. Het blijkt dat de gestelde datum nu al twijfels oproept.

➢ De kerkenraad adviseert de commissie om de gemeenteleden eerst schriftelijk te informeren 
en te bevragen. Als er onvoldoende response komt op schriftelijke vragen zal deze 
informatie op andere manieren verkregen moeten worden.

Nieuwsbrief en kerkblad
Pas wanneer de kerkdiensten zullen worden hervat zal ook het kerkblad weer uitkomen. Tot die tijd 
blijven de redacteuren werken aan nieuwsbrieven. Op de korte termijn nog wekelijks.

Diaconie
Het nieuwe collecterooster 2021 is binnen. Er is elke week een goed doel, waardoor het lastiger 
wordt eigen gekozen doelen in te plannen. Komende tijd zal de diaconie werken aan een 
gebalanceerd voorstel.

Afsluiting is met gebed.



Bedankje
Vanaf half mei heb ik elke woensdagmiddag een mooi
orgelconcert in De Hoeksteen mogen bijwonen. 
Afwisselend hebben Ben Veldstra en Piet & Ariana Boon een
gevarieerd muzikaal programma verzorgd. Hulde en veel dank
daarvoor. Ik had en zou dit niet willen missen. 

RIK VAN DORP

Diaconie

Lief en leed
Via de zus van Ank Schouwenaar is ons verteld dat een verhuizing naar de gesloten afdeling heeft 
plaatsgevonden. Het nieuwe adres: Huize Elim, kamer 354, Koenestraat 128, 3958XB Amerongen.

De bloemen van zondag 7 juni zijn, met een groet van ons allen, gebracht bij Jan Medema die 
afgelopen week jarig mocht zijn. 

Namens de diaconie, 
MARIANNE JANSEN

Aanbevolen collecten

14 juni: Dorpskerken willen van betekenis zijn
Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten,
 een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. 
Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven
geroepen.
In tijden van organisatievragen en samenwerking wil de beweging een

  platform bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen
en inspireren.

 Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd 
vanzelfsprekend meer.
Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en
regiobijeenkomsten rond kerk-en-leefbaarheidsvraagstukken van groot
belang. Met uw bijdrage ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in
het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. 

21 juni: Kerk in Actie - Opvang ontheemden Colombia (Werelddiaconaat)
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar 
grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. 
Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) 
intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun 
land verjaagd. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen elders een nieuw 
bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf. Ook ontvangen zij psychologische hulp 
voor het verwerken van hun trauma´s. Uw bijdrage help om dit mogelijk te maken.



College van Kerkrentmeesters

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

Oud papier: woensdag 17 juni

Bijbelleesrooster
zaterdag 13 juni Matteüs 

9:27-34
Geestkracht of 
toverkracht?

20 juni Psalm 
69:14-30

Red mij!

zondag 14 juni Matteüs 
9:35-10:4

Bijzondere 
arbeiders

21 juni Psalm 
69:31-37

Genade en recht

maandag 15 juni Matteüs 
10:5-15

Op weg zonder 
ballast

22 juni Romeinen 
6:1-14

Niet meer zondigen

dinsdag 16 juni Matteüs 
10:16-23

Bereid je maar 
(niet) voor!

23 juni Romeinen 
6:15-23

Wie is je baas?

woensdag 17 juni Matteüs 
10:24-33

Luid en 
duidelijk

24 juni Romeinen 
7:1-12

Huwelijk als metafoor

donderdag 18 juni Matteüs 
10:34-11:1

Wat is het je 
waard?

25 juni Romeinen 
7:13-25

Tweestrijd

vrijdag 19 juni Psalm 
69:1-13

Het hoofd boven
water houden

26 juni Romeinen 
8:1-11

Geestelijk leven

Het is onzin zegt het verstand
Het is wat het is zegt de liefde

Het is ongeluk zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet zegt de angst

Het is uitzichtloos zegt het inzicht
Het is wat het is zegt de liefde
Het is belachelijk zegt de trots

Het is lichtzinnigheid zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk zegt de ervaring

Het is wat het is zegt de liefde 

ERICH FRIED
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