
NIEUWSBRIEF 17

Viering 12-jul 19-jul 26-jul

Voorganger Ds. N. de Lange Mw. E. Klok Ds. W.L. Pera
uit Zoetermeer Gouda Leersum

organist Dhr. B. Veldstra Dhr. P. Boon Dhr. B. Veldstra

1e collecte Diaconaat, bloemen Diaconaat Buitenlands Project Diaconaat, verplichte quota

2e collecte Kerk en Eredienst Kerk en Eredienst Kerk en Eredienst 

Meditatie
Alzo lief had God de wereld, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

God is een liefdevolle Vader. 
Aardse vaders zijn maar mensen en verre van volmaakt. 
Maar ook als je vaderbeeld beschadigd is, is het goed om je te realiseren, dat God niet op een aardse
vader lijkt, maar dat een aardse vader iets mag laten zien van de Hemelse Vader.

Welke vader doet dat nou?
Elke vader en moeder weet dat je liever zelf lijdt dan dat je het lijden van je kind moet aanzien. 
Je zou je been wel willen missen of meer, als dat je kind zou redden.
Onze Vader gaf zelfs zijn enige Zoon.
“ Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt, da’s heel gewoon”. 
Nou, of dat zo gewoon is weet ik al niet.
Omdat God van mensen houdt gaf Hij zijn Zoon. 
Wij mogen die grote liefde aanvaarden, en zelfs dat gaat ons niet zo gemakkelijk af.
We voelen het vaak niet.
Als dat zo is en je diep in de put geen uitzicht hebt, is er altijd Gods woord De Bijbel. 
Ook de psalmist zag het vaak niet zitten. 
Toch zingt hij dan een lied.
Psalm: 130 bv.  Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.
Dan weet hij zelf : Gij kunt verlossing zenden.
En: Ik heb mijn hoop gevestigd, op God de Heer die hoort.
Die zekerheid, die de psalmdichter heeft, mogen wij ook hebben. 
God is Liefde, Gods liefde is er voor mij, voor u.

maaike



Rondom De Hoeksteen
Vieren
Morgen, 12 juli mogen we weer vieren in onze kerk. Met veel dank aan de ‘commissie herstart 
Hoeksteen’. Graag heten we iedereen die zich heeft opgegeven van harte welkom en hopen op een 
viering waar we, met inachtneming van voorschriften, samen helemaal Hoeksteen kunnen zijn.

Ook mogen we al melden dat we komende drie weken zo samen hopen te vieren. 
Iedereen met een bijzondere taak heeft inmiddels een afgestemd protocol ontvangen.

Lezers van deze nieuwsbrief kunnen rechtstreeks de link gebruiken:
https://www.pkn-dehoeksteen.nl/nieuws/agenda/72-kerkdienst-12-juli-2020 

Voor komende vieringen doen wij een beroep op u, om steeds via de website aan te melden.
Wilt u bij bezoek aan de kerk de aanwijzingen van de coördinatoren volgen? Dank u wel.

Laatste nieuwsbrief
Met het starten van de diensten is dit de laatste nieuwsbrief. 

In de vakantieperiode zal de gemeente op 25 juli en 22 augustus nog wel op andere wijze digitaal 
van informatie worden voorzien. 
Maar mede in verband met de wet op privacy gaat dat enkel naar geregistreerde kerkbladabonnees.

Bent u (nog) geen abonnee en wilt u toch gratis de informatie van De Hoeksteen blijven 
ontvangen? Dan kunt u zich daarvoor bij scriba@pkn-dehoeksteen.nl aanmelden. 

Wilt u een papieren versie neem dan contact op met preses of scriba. 
TONNEKE VAN DORP

Diaconie
Lief en leed
De bloemen van de dienst van zondag 12 juli gaan 
ter bemoediging en met een groet van ons allemaal naar Tina Gräper. 

WILLY HOLLANDER

Aanbevolen collecten
12 juli voor Hoeksteen diaconie 
19 juli Buitenlands project Stichting Badtasan Elementry School (klik hier voor meer informatie)
26 juli voor Hoeksteen diaconie

Alle doelen zijn voor iedereen bekend en wederom van harte aanbevolen.

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

https://www.pkn-dehoeksteen.nl/nieuws/agenda/72-kerkdienst-12-juli-2020
https://stichting-badtasan.nl/
mailto:scriba@pkn-dehoeksteen.nl


College van Kerkrentmeesters
Verantwoording van gaven
Ontvangen voor Kerk en Eredienst € 132,50 
De diaconale giften beliepen € 192,50 als volgt: 
Kinderen een tas € 20 
Dorpskerken € 20 
Halte 2717 € 20 
Vakantie arme kinderen € 20 
Diaconaat € 112,50 

WOUT HOLLANDER

Oud papier 
Wordt aanstaande woensdag 15 juli opgehaald.

Bijbelleesrooster

zaterdag 11 juli Romeinen
10:14-21

Door te luisteren 
kom je tot geloof

18 juli Matteüs 
13:1-23

Open je ogen en je oren

zondag 12 juli Romeinen
11:1-12

Gods volk 19 juli Matteüs 
13:24-35

Groei

maandag 13 juli Romeinen
11:13-24

Dankbaar, niet 
hoogmoedig

20 juli Matteüs 
13:36-46 

De oogst komt

dinsdag 14 juli Romeinen
11:25-36

Gods wegen zijn 
ondoorgrondelijk

21 juli Matteüs 
13:47-58

Boven het maaiveld

woensdag 15 juli Matteüs 
12:1-21

Sabbatsdebat 22 juli Zacharia 
12:1-8

Kracht van God

donderdag 16 juli Matteüs 
12:22-37

Onvergeeflijk 23 juli Zacharia 
12:9-13:1

Wasgelegenheid

vrijdag 17 juli Matteüs 
12:38-50

Betekenisvol 24 juli Zacharia 
13:2-6

Einde van de valse profetie

                                                                                               

Sommige dingen zijn 

zo vanzelfsprekend,

dat we vergeten er

dankbaar voor te zijn.

Cynthia Ozick
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