
(GOED)NIEUWSBRIEF 5
Geen kerkdiensten en geen ontmoetingen in De Hoeksteen

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

Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in de morgen,

is in slaap vallen en wakker worden als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee land ontdekken.

Is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden,
En zolang zal God je in Zijn handen houden.

 Henri Nouwen

Paastijd
We leven sinds paasmorgen in het liturgisch jaar met de witte kleur. Dat zegt niet meer of 
minder dan dat de Heer zelf in het midden is getreden, en dat wij leven op de adem van de
Geest – want we zijn onderweg naar Pinksteren. 
Dat is nogal wat. Dat zijn grote woorden. En om die woorden vol te houden hebben we 
een viering nodig, en een liturgie, en het samen zingen en bidden. 
Nu dat niet kan is het misschien wel des te belangrijker om het nog weer eens zo te 
zeggen: De Heer zelf is in het midden getreden, en we leven op de adem van de Geest! 

Dat we de kleur wit voeren zegt niets over ons, maar over de God, op wie wij vertrouwen –
deze God is te vertrouwen. Dat kan een steun in onze rug zijn in een tijd waarin allerlei 
geluiden ons bereiken, variërend van (voorzichtig) optimisme tot pijnlijke cijfers die het 
tegendeel zeggen. 
De betrouwbaarheid van onze God maakt de onrust van deze periode niet minder – maar 
richt onze blik op iets anders dan alleen de onrust: de relatie die God met zijn mensen 
aangaat, ook in onze nood. 
Gods goedheid is te groot / voor het geluk alleen, / zij gaat in  alle nood / door heel het 
leven heen (Lied 650). 

Ds. Nico de Lange
079-3603101



Zo ziet ons kerkgebouw er op dit moment uit

Muziek uit de gemeente

Onze organist Ben Veldstra heeft weer muziek uitgezocht waarmee hij iedereen graag 
kennis wil laten maken. Reactie erop stelt hij zeer op prijs.

De beroemde passacaglia Van J.S. Bach door Olivier 
Latry. Een passacaglia is een stuk met continu herhaling 
van het  basthema(een basso ostinato), wat je al meteen 
bij de 1e noten hoort. Dit klinkt dan de hele tijd door de 
muziek heen. Je moet leren om die lage basnoten in de 
notenbrij te onderscheiden. Ben je het kwijt, begin dan 
opnieuw met luisteren. Hoe vaker je het hoort hoe mooier 
het kan worden, want dan ontdek je dat Bach steeds weer 
andere nootjes gebruikt om het thema te omspelen. En zo 
wordt toegewerkt naar een majestueus slot.

https://www.youtube.com/watch?v=oYc0ipOhRyA

En nu je gewend bent aan  een passacaglia krijgen we nu
eentje van Händel. Het zit in een van zijn orgelconcerten. 
Opus 7 no 4: 2e deel Andante.  Dit zijn bij Handel 
orkeststukken met orgel als soloinstrument.

https://www.youtube.com/watch?v=rpsDLCUldn0

En dan een opname van Andre van Vliet (met alleen orgel)
op het mooie Martini-orgel van Bolsward. Minder pregnant 
maar daardoor wel mooier misschien:

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

Veel gemeenteleden hebben muziek ingezonden, waardoor heel verschillende genres hier
onder kunnen worden beluisterd. Nu ook met de namen erbij van degenen die liederen 
hebben ingezonden. Waar niets bij staat zijn door Jan en Marian gekozen om er een 
divers geheel van te maken.

Cat Stevens: Morning has broken.
Bekend, en blijft mooi. Melodie staat zelfs in het Liedboek
Willy Hollander

https://www.youtube.com/watch?
v=e0TInLOJuUM&feature=youtu.be

Wie in de schaduw Gods mag wonen (NLB 91a) – 
Pieter de Graaf

https://www.youtube.com/watch?v=E5q0IwfiZEE&t=3s

Simon Khorolskiy & Sisters  
Song of praise, lofprijzing

https://www.youtube.com/watch?v=d1StI5sO7mM

Lead me gently home, gezongen door een koor uit Uganda
- Aly Dekker.

https://www.youtube.com/watch?
v=_xdJ5s7pjCQ&list=RD_xdJ5s7pjCQ&start_radio=1

Benedictus uit de mis van Herman Finkers met een 
verrassend einde op z’n Finkers

https://www.youtube.com/watch?v=NX2SoUK9rbQ

https://www.youtube.com/watch?v=NX2SoUK9rbQ
https://www.youtube.com/watch?v=_xdJ5s7pjCQ&list=RD_xdJ5s7pjCQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=_xdJ5s7pjCQ&list=RD_xdJ5s7pjCQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=d1StI5sO7mM
https://www.youtube.com/watch?v=E5q0IwfiZEE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=e0TInLOJuUM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e0TInLOJuUM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=koQwK_eHlpE
https://www.youtube.com/watch?v=rpsDLCUldn0
https://www.youtube.com/watch?v=oYc0ipOhRyA


Huub Oosterhuis: “Groter dan ons hart” – Aly Dekker https://www.youtube.com/watch?v=t4R-EdjhX-Y

Stern auf den ich schaue
Dit Duitse lied begeleidt mij al van kind af aan – Hanni Kat

https://www.youtube.com/watch?v=TFVaX4YQI4c

Ga je mee zeg niet nee https://www.youtube.com/watch?v=18bi6TE-HqY

Bekende melodie met een tekst passend bij deze tijd, om 
mee te zingen – Arie Druif

https://www.youtube.com/watch?v=Qr8h2Q2-
hkg&feature=youtu.be

Introductie van de mis van Ramirez. In het Spaans, de 
tekst betekent ongeveer Heer, ontferm u – Aly Dekker

https://www.youtube.com/watch?
v=iR83PT24lqI&list=OLAK5uy_lpxDmO9aUJdQTxYvG0lJX
sVlCnvuWRDfo&index=1

Nederland zingt bekende liederen van Johannes de Heer https://www.youtube.com/watch?v=Db279dJ5o14

Stef Bos  Nieuwe dag - Willy Hollander https://www.youtube.com/watch?v=xlljcOA__Ro

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 19 april: Hoeksteen diaconie

Even iets heel anders. We zitten veel thuis. 
We bieden u graag een virtueel tripje aan. 
Ga mee op reis naar De Keukenhof! Klik op deze tekst!  

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

Contact

Ruimte voor gesprek
Nu bezoeken soms op bezwaren kan stuiten is het eens te meer van betekenis dat we 
tegenwoordig elkaar goed kunnen bereiken via de telefoon. In deze periode bied ik 
dagelijks telefonisch spreekuur van 8.30-9.30 en van 15.00-16.00 uur op 079-3603101. 
Maak er vrijmoedig gebruik van.
Ds. Nico de Lange

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

Hoop is gebaseerd op mijn geloof. Mijn geloof wat me vertrouwen
geeft in het goede van de mens en de rotsvaste overtuiging dat we

uiteindelijk de goede weg vinden, welke dat ook moge zijn.
Bisschop Tutu

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.
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