
(GOED)NIEUWSBRIEF 3
Geen kerkdiensten en geen ontmoetingen in De Hoeksteen

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

 

Op weg naar Pasen
We gaan de Stille Week in. Deze nieuwsbrief staat in het teken daarvan. Het is een 
waardevolle traditie geworden dat we in De Hoeksteen door dagelijkse vespers en de 
Avondmaalsviering op Witte Donderdag toeleefden naar het feest op Paasmorgen. Dat 
moet nu op een andere manier gebeuren.
Dat kan door het volgen van wat in deze nieuwsbrief geboden wordt. En door het volgen 
van de vieringen in de Ichtuskerk- Zoetermeer die via de kerkomroep worden uitgezonden.
Op onze website staat beschreven hoe deze vieringen meebeleefd kunnen worden.
Ga daarvoor naar Vieringen Stille week en Paasmorgen

Verstilling
Waar we andere jaren misschien keuzes moesten maken om te verstillen in de stille week,
brengen de omstandigheden ons een nieuwe en vreemde stilte. 
Sommigen ervaren daarin eenzaamheid. Anderen missen het dagelijks ritme. Vooral en 
allermeest mist vrijwel iedereen het directe contact. Er is iets weggevallen dat we, denk ik, 
nog niet goed kunnen begrijpen, doorgronden. Een gemis dat ook rouw met zich 
meebrengt. Het verdient aandacht, die vreemde stilte. Want als we er niet bij stil staan, 
kan die ons in het nauw drijven.
Maar er is misschien ook wel een tweede manier waarop we die stilte aandacht kunnen 
geven. Het verhaal over Jezus laat ook momenten van vreemde stilte zien. Als aan tafel 
de woorden nog nadreunen: “… een van jullie zal mij uitleveren” (Matteüs 26: 21). Of in de
hof van Getsémané, als vrienden overmand worden door slaap. Of die laatste stilte, als 
het 3 uur duister is. 
Kan de vreemde stilte van vandaag voor ons nieuw licht werpen op de weg die onze 
meester voorging? Veel vieringen vallen weg, anderen worden heel kleinschalig 
gehouden. De meesten van ons zullen alleen of met een partner thuis zijn op de avond 
van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. En op paasmorgen… 
Misschien verbonden via televisie of internet met een viering elders. Ik wens ons allen toe 
dat de vreemde stilte van deze dagen ons ook tot zegen zal zijn: als zij ons dichter bij het 
geheim brengt dat het leven van Jezus heeft getekend. 

Ds. Nico de Lange

https://www.pkn-dehoeksteen.nl/vieringen/184-vieringen-in-de-stille-week-en-paasmorgen


Van de liturgiecommissie
Woorden en muziek in de komende Stille Week. We hopen dat ieder weer dát kan lezen 
en horen wat het hart zal raken. We mogen naar het Paasfeest toeleven.

Stille week
Voor de maandag, dinsdag en woensdag een couplet uit gedicht van Marijke de Bruijne, 
voor de donderdag en vrijdag lezingen, allen met bijbehorende muziek.

Maandag
Als de dag niet meer glanst en de nacht ons geen rust brengt, 

het zonlicht voor anderen schijnt, 
wij in vreemdelingschap deze aarde bewonen, de eenzaamheid blijft:

wie draagt ons en hoedt ons, wie troost ons, omarmt ons,
wie anders dan Gij, goede God.

Sela: In deze stilte  https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY

Dinsdag
Als het uur is verdwaald en de tijd lijkt verdwenen, 

verleden in nu steeds verschijnt,
en de toekomst gehuld is in mist van niet-weten, op drift in de tijd:

wie draagt ons en hoedt ons, wie troost ons, omarmt ons,
wie anders dan Gij, goede God.

Sela: Aan mijn zij  https://www.youtube.com/watch?v=n5i79uGM6WY

Woensdag: 
Tot het duister verdwijnt en de ballingschap eindigt, 

wij door rouw en verdriet zijn gegaan,
En in huiver en vreugde opnieuw leren leven, tot dan en daarna:

wie draagt ons en hoedt ons, wie troost ons, omarmt ons,
wie anders dan Gij, goede God.

Sela: Agnus Dei  https://www.youtube.com/watch?v=ojtUQXId7uI

Donderdag
Lezing Mattheüs 26: 20 – 35 Pesachmaal

Sela: Aan uw tafel  https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI

Vrijdag
Lezing Mattheüs 26: 36 – 75 en 27:  1 – 56

Sela: Via Dolorosa   https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA 

https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI
https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA


Mache dich mein Herze rein J.S. Bach, Matth Passion https://www.youtube.com/watch?v=EGq-
9pC_5AM&list=RDEGq-9pC_5AM&start_radio=1

Licht dat ons aanstoot in de morgen https://www.youtube.com/watch?v=Ugiq5J5GRJ8

Licht in de nacht, dat duister verdrijft https://www.youtube.com/watch?v=IcRjjhvrx-E

Als alles duister is https://www.youtube.com/watch?
v=2Gwq9YhpxmY&list=RDfcp1je1Cb0A&index=5

Bleibet hier und wachet mit mir Donderdag https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s

Vocaal ensemble Magnificat Emmen, psalm 23 https://www.youtube.com/watch?v=a9OjQRYLgMs

Erbarme dich, mein Gott J.S. Bach Matth Passion https://www.youtube.com/watch?v=Zry9dpM1_n4

"Songs of life" van  de Nederlandse  band Trinity is een 
prachtig en hoopvol lied. 
"Dont know how, don't know why, but Love is Heaven's 
song, pulling us back home" :Weet niet hoe, weet niet 
waarom, maar liefde is het lied van de hemel, dat ons naar
huis trekt"

https://www.youtube.com/watch?v=E8UtrE8zt5k

"I will fear no more, I will trust  you Lord" van de Afters.  
Geen angst meer....in deze tijd zo moeilijk om je niet te 
laten leiden door angst. Zij zingen een lied van Hoop

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

Tulpen versterken de band 
Met medewerking van heel veel vrijwilligers zijn er bij alle gemeenteleden een bosje tulpen
gebracht. We merkten daarbij dat persoonlijk contact in deze bijzondere tijd heel belangrijk
is. We kregen veel positieve reacties. Hieronder ervaringen van een van de lopers.

Wat indrukken onderweg
Help je even mee om alle gemeenteleden een bossie tulpen te brengen? 
Natuurlijk. Leuk idee van de kerkenraad. Zeker om de onderlinge band als Hoeksteners te 
versterken nu we allemaal in de greep van Corona zitten? Ja, dat klopt. Ook nu de kerk op
slot zit, blijven we als Hoeksteen gemeente van Christus. Daarop mag je best een 
bloemetje zetten. Toch?
Het leuke van brenger zijn is, dat je allemaal gemeenteleden spreekt. Dan hoor je 
verhalen, zoals:

 Ik heb mijn werk ver weg. Altijd gebonden aan treintijden. Nu moet ik 
noodgedwongen thuiswerken. Dat gaat nu, na wat digitaal bijleren, wel prima. Maar 
ik moet nog leren de werktijd beter te bewaken. Ik ga nu makkelijk langer door om 
nog werkklussen te kunnen afmaken. 

 Ja, wij horen wel al veel jaren tot de risicogroep ‘ouderen’, maar we hebben het nog
harstikke druk met vrijwilligerswerk. Nee hoor, geen last van isolement. Contacten 
zat. Ik hou ook contact met ouderen die vroeger Hoeksteners waren, maar na 
verhuizing wat eenzamer zijn. 

 Bloemen bij m’n moeder in het verzorgingshuis? Nee, dat gaat je niet lukken hoor. 
Wij komen zelf al niet verder dan de voordeur daar. (P.S. Moeder heeft de bloemen 
toch gehad dankzij een vriendelijke verpleegster bij de voordeur, die beloofde ze af 
te leveren).

 Wat een goed idee! Ik dacht er net over een bloemetje in huis te halen, maar je 
moet zoveel mogelijk binnen blijven toch? Nou, ik geniet wel van een 
gemeentebloemetje. Dankjewel en veel sterkte allemaal in deze onzekere tijd.

 Leuk gebaar. Merci! Maar gebeurt er eigenlijk nog meer? Een bloemetje is volgende
week weer uitgebloeid. Hoe is het met iedereen?

Frank Rote

https://www.youtube.com/watch?v=wMmmbJlWhtk
https://www.youtube.com/watch?v=E8UtrE8zt5k
https://www.youtube.com/watch?v=Zry9dpM1_n4
https://www.youtube.com/watch?v=a9OjQRYLgMs
https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY&list=RDfcp1je1Cb0A&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY&list=RDfcp1je1Cb0A&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=IcRjjhvrx-E
https://www.youtube.com/watch?v=Ugiq5J5GRJ8
https://www.youtube.com/watch?v=EGq-9pC_5AM&list=RDEGq-9pC_5AM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=EGq-9pC_5AM&list=RDEGq-9pC_5AM&start_radio=1


Over bloemen gesproken...
Afgelopen zaterdag mochten er "kanselbloemen" gebracht worden, als groet van de 
gemeente, bij twee jarigen.
Lina van Leeuwen en Lucy de Kruijf van harte gefeliciteerd.
Het vieren van verjaardagen gaat in deze periode anders of niet, maar we hopen toch dat 
jullie hebben kunnen genieten van de bloemen van de gemeente.

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 voor verschillende doelen kunt u 
overmaken via rekeningnr. NL60INGB0000157050  tnv Protestantse Gemeente De 
Hoeksteen Benthuizen.
Zondag 5 april: Jongeren doorleven het Paasverhaal
De eerst editie van de PaasChallenge was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van 
maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Met de collecte helpen we 
mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) 
betrekken. www.kerkinactie.nl/projecten/jongeren-doorleven-het-paasverhaal 

Initiatief vanuit onze gemeente
Tine Medema heeft een telefooncontact opgezet waarmee met gemeenteleden, die zich 
daarvoor hebben opgegeven, regelmatig wordt gebeld. Twee maal per week, op maandag 
en vrijdag, is er contact. Wilt u zich daarbij aansluiten? Dan kunt u een bericht naar de 
preses sturen (zie onder Contact).

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

De beste manier om je niet wanhopig te voelen, is om op te staan en iets te doen.
Wacht niet tot goede dingen je zullen overkomen. Als je iets goeds laat gebeuren, dan

vul je de wereld  met hoop en je zult jezelf vullen met hoop
                                                      Barack Obama

Voor het noemen van namen in deze nieuwsbrief hebben de betrokkenen toestemming gegeven.

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.

http://www.kerkinactie.nl/projecten/jongeren-doorleven-het-paasverhaal

