
(GOED)NIEUWSBRIEF 6
Geen kerkdiensten en geen ontmoetingen in De Hoeksteen

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

Het is de Heer!
Soms zijn het kleine, bijna verborgen zinnen die ons vertragen in ons lees- en 
levenstempo. 

Deze week ben ik bezig met Johannes 21 voor aanstaande zondag. De opgestane 
verschijnt aan zijn leerlingen, die aan het vissen zijn. Het gaat er heel dagelijks aan toe in 
het evangelie. De mannen zijn nogal druk, en  herkennen niet de opgestane aan de 
waterkant: “… de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.” Die zin vat ons pogen tot 
geloven samen in een notendop. Het dagelijks verkeer neemt ons in beslag. Je bent 
zelden een hele dag ‘in de Heer’. 

Dan gebeurt er iets vreemds in het verhaal dat de aandacht trekt. In dit geval is er een 
scheurend net vanwege de grote vangst, welgeteld 153 stuks. Dat is bijzonder. Dat is iets 
groots. Maar hoeveel draagt dat bij aan je geloof van alledag? Je dagelijks geloof gebeurt 
meestal in het klein. Gelukkig vertelt het verhaal meer. Ik vertraag door twee andere 
zinnen: 
“Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood.”
en 
“Dit was al de derde keer dat Jezus verscheen.”

Het verschijnen van de Heer – dat gebeurt soms aan het fornuis, als iemand anders op je 
rekent, terwijl jij je net nog druk maakte over hoe het allemaal toch verder moet. 
En het gebeurt als iemand terugkomt, er wéér is. Als die ander je niet aan je lot overlaat – 
ook dat zou zomaar iets van de Heer kunnen zijn. 

In het vervolg wordt duidelijk dat elk van die verschijningen een vraag is: “Heb je mij lief?” 
Want Jezus vraagt het Petrus driemaal – en die weet op zijn beurt ook heel goed dat het 
de derde keer is. 

Er gebeurt iets groots in dit verhaal. Maar uiteindelijk draait het in geloof om de band van 
liefde. De vraag naar liefde – die is klein, dringt zich niet op. Die vraag komt en gaat met 
elke ontmoeting. 
En toch: juist in de kleine zinnen, in de korte ontmoetingen dient zich deze bescheiden 
vraag keer op keer aan. En soms – soms roep je erbij uit, niet om het grote, maar om het 
kleine: “Het is de Heer!”

Ds. Nico de Lange



Muziek uit de gemeente

Aksel Rykkvin:  Alleluia & Maria Wiegenlied – Hanni Kat https://www.youtube.com/watch?v=5PQjDltL_lY

Simon Khorolsky: Wayfaring Stranger https://www.youtube.com/watch?v=G2GOlOv05YY

En toch weer bij Bach: het viool/hobo-concert BWV1060.
Van zo een ongekende schoonheid. Als de paringsdans 
van zwanen of flamingo’s, zo stijlvol en sierlijk. Hier een 
oude opname van Krebbers en Holliger.
het hele concert is natuurlijk de moeite waard, maar ik wil 
inzoemen op het rustige middendeel: wat in deze 
opname begint als je het rode bolletje van de tijdbalk op 
4.45 min. zet. Je krijgt die balk te zien als je in het beeld  
klikt. – Ben Veldstra

https://www.youtube.com/watch?v=musEWldYRS8

Een aanstekelijke versie van Amazing Grace van Trinity  
waar ik erg vrolijk van wordt – Marieke Zijderveld

https://www.youtube.com/watch?v=or93p4XFiwE

Nader mijn God tot U – Vocal Point Men's Chorus https://www.youtube.com/watch?v=WyxXGdG3-Io

Ridderkerks Mannenkoor Wat de toekomst brengen moge. https://www.youtube.com/watch?v=nBnDjA24jS0

Elise Mannah: Stil  opwekking 695 https://www.youtube.com/watch?v=sVgi7d_pIZU

Leon Boéllmann: Toccata uit de gotische suite
De toccata is een stuk waarin de organist zijn kunnen 
toont. De zware basnoten maken het goed te volgen. Bij 
de begrafenis van mijn vriend René klonk dit stuk als een 
soort bekroning van zijn korte leven. Als ik het hoor komt 
dat moment wel weer sterk terug. 
Is het na 1 keer luisteren nog wat vreemd, luister dan 2 of 
3 keer en dan ga je het waanzinnig mooi vinden – Ben 
Veldstra

https://www.youtube.com/watch?v=co63dD9ez4A

Remco Hakkert: Voetstappen in het zand https://www.youtube.com/watch?v=m5niYrors8g

Simon en Garfunkel, Bridge over troubled water.  
Willy Hollander

https://www.youtube.com/watch?
v=NQ8zfRJfUuc&feature=youtu.be

Ingezonden stuk

Diákonos
Diákonos is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt en zorg verleent aan 
mensen die ongeneeslijk ziek (palliatief) of in de laatste levensfase (terminaal) zijn. Deze 
zorg wordt verleend vanuit een christelijke visie aan iedereen, ongeacht levensovertuiging 
en/of achtergrond. Wanneer u ziek bent en u hebt gehoord van de dokter dat er geen 
behandeling tot genezing meer geboden kan worden, dan kunt u een beroep op ons doen 
voor hulp en ondersteuning. 
Hierbij moet u denken aan het helpen bij het eten en drinken, het bed verschonen, 
aanwezig zijn zodat de mantelzorger even haar of zijn handen vrij heeft om iets anders te 
doen, te luisteren en praten met de zorgvrager en de mantelzorger. De zorg die wordt 
verleend is kosteloos en de vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht.
Bekijkt u vooral eens onze website: http://www.vptzdiakonos.nl.
Als u hulp nodig heeft, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen. Dit zijn de 
contactgegevens voor uw gemeente:
Hoeksteengemeente:
telefoonnummer: 06-18117964
emailadres: secretariaat@vptzdiakonos.nl
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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 26 april: Hoeksteen diaconie

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

Heeft u zelf iets voor de volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten! Deze 
nieuwsbrief zal in het teken van 4 en 5 mei staan. Wilt u hier rekening mee houden?

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

Waar mensen in liefde weer mens worden voor elkaar, groeit de 
hemel over de aarde! God heeft ieder mens iets gegeven waarmee 
hij anderen gelukkig kan maken. 

Phil Bosmans

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.

https://www.rijksmuseum.nl/en/masterpieces-up-close

