Zondagsbrief Protestantse Gemeente Colijnsplaat

Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de zeventigste Zondagsbrief
Bijdrage van onze dominee
Wie a zegt...
Afgelopen zondag was er een 'startdienst' in de Dorpskerk.
We proberen een nieuw begin te maken: een nieuw seizoen
van kerkenwerk. Voor het eerst na lange tijd was er ook weer
een lector die de Schriftlezingen deed (Janny Huige), en ook
voor het eerst na lange tijd was er weer eens koffiedrinken
na de dienst in de Thuishaven.
Woensdag was er weer een 'stiltemeditatie' in de kerk, en de beide
gespreksgroepen van onze gemeente waren al bijeen geweest. Het 'creatief
koffie-uurtje' wil binnenkort ook weer van start gaan.
Een goed en mooi begin. Zo willen we als het ware over de drempel stappen naar
een wat normalere periode in ons leven, ook in de kerk: niet meer zo beperkt en
bedreigd door het coronavirus.
Maar 'wie a zegt, moet ook b zeggen', luidt een bekend spreekwoord. Oftewel:
een goed begin is wel mooi, maar daar moet het niet bij blijven. Je stapt niet over
een drempel om daarna geen stap meer te verzetten. Ook deze start vraagt om
een vervolg. Tegelijk begint daar ook onze onzekerheid: gaat dat wel lukken?
Vorig jaar leek het ook of het ergste leed al geleden was, maar dat bleek later
toch echt niet zo te zijn. Wie zegt dat we straks niet weer terug bij 'af' zijn?
In de Bijbel is het God die aan het begin van alles staat. Zijn eerste woord is een
scheppingsdaad, de start van zijn scheppingswerk. Hij heeft a gezegd, en Hij
spreekt nog altijd voort. Hij is trouw aan wat Hij schiep. Jezus Christus is de alfa,
maar ook de omega: het begin en het einde. Hij die a heeft gezegd zal doorgaan
tot en met de z. Laten wij ook proberen daarheen op weg te blijven.

Lectoren
Met de ‘startdienst’ van afgelopen zondag hebben we in onze gemeente weer
een start gemaakt met lectoren. Er is een voorlopig rooster gemaakt, maar het
zijn er momenteel niet zoveel meer: slechts vier. Daarom wil ik u verzoeken zich
af te vragen of dit niet iets voor u zou zijn. Uiteraard moet je dan in staat zijn tot
een goede voordracht, maar de voorbereiding en uitvoering betekenen ook dat je
meer dan anders met de Schriftlezing bezig bent. Dat kan leerzaam zijn!

Stiltemeditatie
De volgende stiltemeditatie hopen we op 13 oktober om 19:30 u te houden. Een
mooie gelegenheid om tot rust en ontspanning te komen!

Nieuwe liederen in de dienst
Volgende maand hoopt de zanggroep te beginnen met het aanleren en/of
ondersteunen van/bij het zingen van onbekendere liederen in de dienst. Zingt u
graag en hebt u een sopraan- of tenorstem? Dan bent u hartelijk welkom! Het
nieuwe lied wordt een week van tevoren bekend gemaakt en op de zaterdag voor
de betreffende dienst samen geoefend. Benader gerust een van de
zanggroepleden.

Dienst vanuit de Dorpskerk.
Via “Kerkdienst gemist” kunt u de dienst kijken en beluisteren. De dienst begint
zondag om 10.00 uur; iets eerder begint het orgelspel. De dienst wordt geleid
door ds. A. Spaans. De link naar deze dienst is:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat .
Er is geen collecte tijdens de dienst; deze graag via de bank.

Bloemengroet
U kunt nog steeds namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk-Fraanje: tel. 0630159806, e-mail cobyfraanje@icloud.com .

Vacatures
•
•
•
•
•

Beheerder voor De Thuishaven
Medewerker Beeld en Geluid
Lectoren
Ouderling voor pastoraat
Sopranen en een tenor voor de zanggroep

Vindt u in dit rijtje iets waarmee u de gemeente wilt
dienen? Voor meer info kunt u altijd een van de
kerkenraadsleden benaderen.
De collectes
Eerste collecte is voor de kerk:
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466
Tweede collecte is voor Kerk in Actie (zending, Syrië):
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749
Giften voor de diaconie:
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749
Giften voor de kerk mogen uiteraard ook:
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466
De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,
ds. Arie Spaans

Liturgie Protestantse Gemeente Colijnsplaat
Kerkdienst op 19 september 2021 in de Dorpskerk
Voorganger:
Dominee Arie Spaans
Ouderling:
De heer Bram Karman
Diaken:
Mevrouw Coby Euwijk
Organist:
Mevrouw Corella Nijsse
Lector:
Mevrouw Loes Laan
Koster:
De heer Hans Jobse
Beamer:
De heer Bert Spies
Gastvrouw:
Mevrouw Ria Wijshake
De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor Kerk in Actie (zending,
Syrië). De bloemengroet is deze week voor dhr. Kruijt.
Orgelspel voor de dienst
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied/Psalm 122:1 (staande)
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: `Gord u aan
om naar des HEREN huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd, o schone stede, die wij groeten.
Stil gebed, bemoediging en groet (staande)
Zingen: Lied/Psalm 122:3
Bid heil toe aan dit Vredesoord; dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten! Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u, o stad van God, met vrede groeten.

Leefregels:
Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien
dat je respect hebt voor de ander. Doe dat met heel je hart, laat de heilige
Geest in je werken, en dien God, de Heer. (…) Jullie moeten altijd met elkaar
meeleven, in vreugde en in verdriet. Vergeet nooit dat jullie als christenen
allemaal gelijk zijn. Je moet jezelf niet belangrijker vinden dan anderen.
Wees tevreden met een onbelangrijke plaats, en wees niet eigenwijs. Als
iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar laat aan alle
mensen zien dat jullie het goede willen doen. Doe je uiterste best om met
iedereen in vrede te leven. (Romeinen 12:10-11, 15-18 Bijbel in Gewone
Taal)
Zingen: Lied/Psalm 139:1 en 14
Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen.
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op de weg ten leven.
Gebed om Gods Woord en Geest
Schriftlezing: Jesaja 57:14-21
Toen werd er gezegd: 'Ruim baan! Effen de weg voor mijn volk! Verwijder
elk struikelblok.' Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in
eeuwigheid - heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met
hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest
herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. Want niet eindeloos blijf
ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn. Al doe ik de levens-adem stokken,
ik ben het ook die het leven geeft.
Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht, ik heb hen gestraft en me
in mijn woede verborgen. Maar zij gingen onverdroten voort op de weg die
ze zelf hadden gekozen. Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen
genezen, hen leiden en hun barmhartigheid bewijzen.
Treurenden bied ik troostrijke woorden: Vrede, vrede
voor iedereen, ver weg of dichtbij - zegt de HEER -, ik
zal genezing brengen. Maar de goddelozen blijven
onrustig als de zee, die nooit rust kent; haar golven
woelen vuil en modder op. Goddelozen zullen geen
vrede kennen - zegt mijn God.

Zingen: Lied 1009/Gezang 284:1 en 3
O lieve Heer, geef vrede aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest, opdat de mensen weten:
uw heilige profeten zijn niet verblind geweest.
Verlos ons van de boze, laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn! Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede van melk en honing zijn!

Schriftlezing: Romeinen 14:1-6, 12-17
Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden.
De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft
eet alleen groenten. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet
doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel
doet, want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over
de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen
zijn eigen meester aan -en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht
hem dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag,
voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging
volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren; wie alles eet,
doet dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet
wil eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God. (…) Ieder
van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Laten we elkaar
daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster
geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. Omdat ik één ben met de Heer
Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar
dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. Als u dus uw broeder of
zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde.
Laat hen voor wie Christus
gestorven is niet verloren gaan
door het voedsel dat u eet.
Breng het goede dat God u
schenkt geen schade toe, want
het koninkrijk van God is geen
zaak van eten en drinken, maar
van gerechtigheid, vrede en
vreugde door de heilige Geest.

Zanggroep: The Kingdom of God is Justice and Peace
The Kingdom of God is Justice and Peace and Joy in the Holy Spirit.
Come, Lord, and open in us the Gates of your Kingdom. (Taizé)

Overdenking. Tekst: Treurenden bied ik troostrijke woorden: Vrede, vrede voor
iedereen, ver weg of dichtbij – zegt de HEER –, ik zal genezing brengen. (Jesaja
57:19)
Orgelspel en zingen: Lied 838/Gezang 481:2 en 4
Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.
Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’
Zingen: Lied 756/Gezang 294:1,4,5 en 6 (staande)
Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag!
Zal ooit een dag bestaan, dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan, in deze wereldtijd?
Dat alle tirannie: eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie, dan zal het vrede zijn!
Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop, die onze Herder zijt!
Zegen, beantwoord met driemaal gezongen ‘Amen’ (staande)
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.

