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Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de zesenzeventigste
Zondagsbrief.

Bijdrage van onze dominee
De klok terug
Dit weekend wordt de klok een uur teruggezet in de nacht van zaterdag op
zondag, want de zomertijd is voorbij. Het verzetten van de tijd is altijd weer
wennen, voor de een meer dan voor de ander. Veel mensen vinden het daarom
tijd om hiermee te stoppen, omdat de voordelen (met name energiebesparing)
niet opwegen tegen de nadelen (met name de ontregeling bij mens en dier). Maar
misschien dat de sterk opgelopen gasprijs het voordeel nu wel wat zwaarder laat
wegen.
In je leven zou je de klok ook wel eens terug willen draaien. Terug naar een
vroegere periode, toen je jonger was en meer kon dan nu. Je komt dat tegen in
gesprekken, op internet, en ook wel eens bij jezelf. Een gevoel van heimwee, en
daarbij de onmacht, want deze klok kun je nu eenmaal niet terugzetten. De tijd
tikt onstuitbaar door, soms ongenadig…
Toch kun je in een zeker opzicht de klok wèl terugdraaien,
denk ik. Zondag is het 31 oktober en dan denken we in de
kerk aan de Reformatie van Luther en zijn volgelingen. Dat
is vijf eeuwen geleden en ligt dus al ver achter ons. Maar
Luther en de zijnen wilden de Kerk van hun tijd ‘zuiveren’
door terug te keren naar de vroege Kerk van de eerste
eeuwen na Christus. Terug naar de oorsprong van het
christendom dus. Dat is een poging die in de
kerkgeschiedenis steeds opnieuw wordt ondernomen, met
meer of minder succes.

Het is (volgens de Reformatie) een blijvende opdracht om het kerkelijk leven
telkens weer tegen het licht te houden van de Bijbel en de eerste christenen. Is
het oorspronkelijke elan niet opgedroogd en opgesloten geraakt in een gewoonte
die weinig inhoud meer heeft? Dat is een vraag die je ook persoonlijk jezelf
regelmatig mag stellen. En dan kijken of je terug kunt keren naar iets dat je
gaandeweg kwijtgeraakt bent. Jezus zelf zegt het in Openbaring 2:4 tegen de
christenen in Efeze zo: ‘Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer
opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven
dat u nu leidt en doe weer als vroeger.’
De klok terugdraaien moeten we dit weekend letterlijk doen, maar in
chronologisch opzicht kan het niet; in geestelijk opzicht echter wel!
Bijbelgespreksgroep
Wij komen opnieuw bij elkaar op maandagmiddag 1 november van 13.45 – 15.30
uur in de Thuishaven. Dan bespreken we hoofdstuk 11: “Au, ik voel jouw pijn" uit
ons boekje: “Dit is mijn lichaam”. De Bijbellezing is 2 Korintiërs 8: 1-15.
Graag tot dan!
Janke Holtman
Tel: 0113 - 696611
Gebedsmoment
Na de bijeenkomst van de Bijbelgespreksgroep is er gelegenheid om samen te
bidden en te danken voor wat u wilt aandragen. Eerst wisselen we dat met elkaar
uit. U bent niet verplicht om in de groep hardop mee te bidden. Welkom in de
consistorie, om 16.00 uur!
Gespreksgroep
De andere gespreksgroep komt op woensdagavond 3 november bijeen in de
pastorie. Het thema is: ‘De toekomst’, het jaarthema van de Protestantse Kerk.
Ook willen we dan plannen maken voor de toekomst van de gespreksgroep.
Aanvang 20.00 uur; welkom vanaf 19.30 uur.
Zangmiddag geestelijke liederen bij Cleijenborch
Daarmee zijn we opnieuw begonnen op 19 oktober jl. Voorlopig is de bedoeling:
om de twee weken, met op de eerste dinsdag van de maand een spreker uit
Kamperland (met name Nel van der Ster) en op de derde dinsdag ds. Spaans (of
een vervanger, bij verhindering). Dinsdag 2 november is Nel dus aan de beurt.
Welkom in het restaurant van Cleijenborch!

Creatief koffie-uurtje
Woensdagmorgen vanaf half tien bent u hartelijk welkom in de Thuishaven of de
consistorie voor het maken van mooie kaarten.
Einde zomertijd
In mijn bovenstaande stukje heb ik het ook al aangestipt: dit weekend gaan we
van de ‘zomertijd’ terug naar de ‘gewone tijd’: in de nacht van zaterdag op
zondag gaat de klok van drie uur naar twee uur. U kunt dus een uurtje later naar
de kerk (gaan of thuis kijken en luisteren).
Huwelijksjubileum
Volgende week vrijdag 5 november a.s. hopen Joop en Loes Laan 45 jaar
getrouwd te zijn. Zij hebben gevraagd om hier aandacht aan te schenken in de
kerkdienst van komende zondag (een week later komt het niet goed uit), en als
kerkenraad hebben we daar van harte mee ingestemd. De dankbaarheid en de
voorbede krijgen dus een plekje in deze dienst. Daarna is er koffie of thee in de
Thuishaven, met een traktatie van het jubilerende bruidspaar! Loes en Joop, hier
alvast van harte gefeliciteerd met dit jubileum (en dank voor de traktatie)!
Gezamenlijke zendingsdienst
Volgende week zondag 7 november staat er een ‘eilandelijke’ zendingsdienst
gepland in kerkgebouw De Ark in Kamperland. Aanvang: 9.30 uur. Onze eigen
Dorpskerk zal dan gesloten zijn. Als er mensen zijn die vervoer per auto willen
vragen of aanbieden, kunt u daarvoor terecht bij Joke Karman: tel. 0113-695862.
Pastoraal beraad
Iedereen die regelmatig bezoeken doet in onze gemeente is welkom in de
Thuishaven op dinsdag 23 november a.s. om 19.30 uur. We willen dan daarover
met elkaar bijpraten om elkaar te ondersteunen en van elkaar te weten wie van u
wie bezoekt.
Schoenendoosactie
De dozen kunnen nog tot en met zondag 7 november ingeleverd worden door ze
zondags achter in de kerk neer te zetten of af te geven bij Joke Jobse (De Hoge
Weie 7, tel.nr. 0113-695411). Meer leest u op www.schoenendoosactie.nl
De uitleg en een folder vindt u achter in de kerk.

Vacatures
•
•
•
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Beheerder voor De Thuishaven (zeer, zeer dringend!)
Medewerker Beeld en Geluid
Lectoren
Ouderling voor pastoraat/pastoraal medewerker
Sopranen en een tenor voor de zanggroep
NIEUW: Webmaster

Vindt u in dit rijtje iets waarmee u de gemeente wilt dienen? Voor meer info kunt
u altijd een van de kerkenraadsleden benaderen.
Dienst op zondag
Via “Kerkdienst gemist” kunt u de dienst kijken en beluisteren. De dienst wordt
geleid door Ds. Spaans en begint zondag om 10.00 uur; iets eerder begint het
orgelspel. De link naar deze dienst is:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat .
Er is geen collecte tijdens de dienst; we stellen het op prijs als u uw gift over wil
maken via de bank.
De collectes
Eerste collecte is voor de kerk:
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466
Tweede collecte is voor het onderhoudsfonds van de kerk:
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466
onder vermelding van “Onderhoudsfonds kerk”
Giften voor de diaconie:
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749
Giften voor de kerk:
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466
Hartelijk dank weer voor uw gaven!
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 zondag 31 oktober 2021 in de Dorpskerk
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Koster:
Beamer:
Gastvrouw:
Lector:

Dominee A. Spaans
Mevrouw J. van Achterberg
Dominee A.C. Poley
De heer A. Verhorst
De heer J. Hollestelle
De heer A.A. Karman
Mevrouw J. Karman
Mevrouw J. Karman

De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor het onderhoudsfonds
van de kerk. De bloemengroet is voor mevr. Kramer.
In deze dienst wordt aandacht besteed aan het 45-jarig huwelijksjubileum van
Joop en Loes Laan.
Orgelspel voor de dienst
Binnenkomst
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied/Psalm 147:1 en 4 (staande)
Lof zij de Heer, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn
geschonden.
Voor God is alle kracht van paarden en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen is niet naar 's Heren welbehagen.
Zijn welbehagen zal slechts wezen met allen die Hem need'rig vrezen,
die met hun harten voor Hem open op zijn genade en liefde hopen.

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)
Zingen: Evangelische Liedbundel 244a:1 en 2
Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
Geen aardse macht begeren wij, die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij, dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon, verwinnaar op de troon:
de zeeg' is ons beschoren!
Leefregels: Marcus 12:28-31
Een van de schriftgeleerden die naar hen
geluisterd had terwijl ze discussieerden,
en gemerkt had dat hij hun correct had
geantwoord, kwam dichterbij en vroeg:
‘Wat is van alle geboden het belangrijkste
gebod?’ Jezus antwoordde: Het
voornaamste is: ‘Luister, Israël! De Heer,
onze God, is de enige Heer; heb de Heer,
uw God, lief met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’ Het op een na
belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Er zijn geen geboden
belangrijker dan deze.
Zingen: Lied/Psalm 19:4
Des Heren vrees is rein, zo zal ik zeker zijn
van d' allergrootste schat.
Al wat waarachtig is, bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet
dan 't edelst van de honing;
begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning.
Gebed

Schriftlezing: Nehemia 8:1-12

Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden
hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein
voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet
van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had opgelegd. Ezra, de priester,
haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen, en
aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van
de zevende maand. Op het plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen en de
vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het
moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het
boek van de wet. Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze
gelegenheid was vervaardigd. Naast hem, aan zijn rechterhand, stonden Mattitja,
Sema, Anaja, Uria, Chilkia en Maäseja, en aan zijn linkerhand Pedaja, Misaël,
Malkia, Chasum, Chasbaddana, Zecharja en Mesullam. Ezra stond hoger dan het
volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende, en op dat moment ging
heel het volk staan. Ezra prees de HEER, de grote God, en heel het volk
antwoordde: ‘Amen, amen,’ en ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen
diep voor de HEER. Vervolgens legden de Levieten Jesua, Bani, Serebja, Jamin,
Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan en Pelaja de wet
uit aan het volk, dat weer was gaan staan. De Levieten lazen het boek met de wet
van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het
gelezene. Nehemia – hij was de landvoogd –, Ezra, de priester en schrijver, en de
Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan
de HEER, uw God; rouw dus niet, en huil niet!’ Het hele volk was namelijk in
tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen:
‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie
niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de
vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’ De Levieten maanden het volk tot
stilte. Ze zeiden: ‘Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.’ Toen
ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een
groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld.
Zingen: Lied 317/Gezang 329:1 en 2
Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Uitleg en verkondiging. Tekst: Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met
lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is
gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft,
is uw kracht.’ (Nehemia 8:10)

Feestmaal op het slot te Muiden, Louis Moritz (1773-1850)

Orgelspel
Zingen: Lied 723/Gezang 305
Waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht, wordt aan het volk dat Hem
verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
O Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort,
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’
Zingen: Lied 913/Gezang 293 (staande)
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!
Heer ik wil Uw liefde loven al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!
Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.
Zegen (staande)
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.

WELKOM OP DE KOFFIE/THEE
MET WAT LEKKERS IN DE
THUISHAVEN, MET DANK
AAN JOOP EN LOES LAAN!

