
Bijdrage van onze dominee

Uit liefde voor jou

Deze zondag begint de ‘veertigdagentijd’, ter voorbereiding op Goede Vrijdag en 
Pasen (7 en 9 april). Zes zondagen wordt onze aandacht gevraagd voor de 
betekenis van het lijden van Jezus voor ons en het beroep dat dat ook op ons doet.
Dit jaar heeft de Protestantse Kerk als thema gekozen: ‘Uit liefde voor jou’. Op de 
website staat daarover te lezen: “Het thema 'Uit liefde voor jou' is niet zomaar 
gekozen: het zijn woorden die laten zien dat je van betekenis wilt zijn. Jezus heeft 
ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven
uit liefde voor mensen.” 
God heeft in Jezus Christus laten zien wie Hij is. In het evangelie en de brieven van 
Johannes valt dat het woord ‘liefde’: niet romantisch, maar reddend; niet 
opeisend, maar zichzelf opofferend. Deze liefde zal nooit vergaan, zegt (zingt) 1 
Kor. 13. Maak van die liefde het hart van jouw bestaan, luidt de boodschap van 
Jezus Christus; en de Veertigdagentijd herinnert ons daaraan.

Gespreksgroep

We willen a.s. woensdagavond verdergaan met onze gesprekken over de 
themabriefjes die Anneke heeft geproduceerd. Het eerste is: ‘het klimaat, vroeger 
en nu’. Plaats: bij Corrie de Jong (Oosthavenstraat 5). Aanvang: 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur).
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Tussentijdse gemeenteavond

A.s. donderdag bent u vanaf 19.30 uur welkom in de Thuishaven. Het is een extra 
gemeenteavond die gewijd is aan de eilandelijke samenwerking. Daarvoor worden 
er momenteel belangrijke plannen uitgebroed, en daar willen we u graag over 
bijpraten en uw mening horen voordat we ermee verder gaan. Onze twee 
buurgemeenten op Noord-Beveland houden de week erna ook een 
gemeenteavond over hetzelfde onderwerp.
Deze samenwerking is dus het grote onderwerp voor deze avond. Andere zaken 
die er spelen (zoals de jaarrekeningen van diaconie en kerk) komen later op een 
andere gemeenteavond in het voorjaar aan de orde, naast de uiteindelijke 
voorstellen voor het gezamenlijke beroepingswerk.
Als bijlage bij deze Zondagsbrief krijgt u het beleidsplan, zoals de kerkenraad dat 
nu heeft vastgesteld. Hiervan liggen er ook een aantal exemplaren in de Dorpskerk 
om mee te nemen. De kerkenraad wil deze versie graag als definitief beschouwen 
en het gesprek erover hiermee afsluiten.

Agenda

Woensdag 1 maart 20.00 uur: gespreksgroep (Oosthavenstraat 5)
Donderdag 2 maart 19.30 uur: gemeenteavond (Thuishaven)
Zaterdag 4 maart van 9.30-12.00 uur:  kledinginzameling (Thuishaven)

 Bloemengroet

U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die
een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit 
kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; e-mail: cobyfraanje@icloud.com.

Collecte

Eerste collecte is voor de kerk: 
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr.
NL98RABO0373717466 

De tweede is voor de zending in Zambia.
rekeningnr. NL87RABO0312200749 met vermelding van
zending Zambia

Giften voor de diaconie: 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 
Giften voor de kerk:
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

mailto:cobyfraanje@icloud.com


Voedselkast  De Dorpskast in Colijnsplaat
Deze kast is bedoeld voor mensen die geen of heel
weinig geld hebben om eten te kunnen kopen.
Voelt u zich vrij om er gebruik van te maken, neem
wat u nodig heeft, maar denk ook aan anderen. Pak
niet meer dan 5 stuks per gezin

De kast moet voornamelijk gevuld worden met
houdbaar eten en drinken in blik, glas of stevige
pakken. Geen alcohol.
Maar ook verzorgingsproducten zoals shampoo,
tandpasta, douche gel,wc papier en maandverband enz. Natuurlijk zijn ook 
huishoudelijke producten; zoals afwasmiddel, handzeep, wasmiddel, 
schoonmaakmiddel, keukenrol enz van harte welkom

Ook in Colijnsplaat zijn we bezig met een voedselkast. Dit is een project van De 
Dorpsraad en Dorpskerk Colijnsplaat. De kast komt te staan aan de Havenstraat 26,
naast de boekenkast bij Ed en Ans den Oudsten.
In de loop van komende week komt deze kast buiten te staan. Maar hij is dan leeg 
en moet nog gevuld worden. Daar hebben we u voor nodig. Geef wat u kunt 
missen. U mag de spullen afgeven bij de familie Den Oudsten en als de kast er 
staat, kunt u deze zelf in de kast doen. 
We zullen u op de hoogte houden van de vorderingen en het gebruik van de kast. 
Zijn er suggesties of vragen, schroom niet, maar doe een briefje bij ons door de 
brievenbus aan de Havenstraat 26 of stuur een e-mail naar ado1946@gmail.com

Ans den Oudsten-Gramberg
tel 06 51938334

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan. 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat, 

ds. Arie Spaans

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Colijnsplaat.

Kopij inleveren vóór vrijdag 17:00 uur naar Zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT
Orde van Dienst voor zondag 26 februari 2023

Voorganger: Dominee A. Spaans
Ouderling: Mevrouw L.E. Kranenburg
Diaken: Mevrouw J. Euwijk
Organist: De heer L. van Moolenbroek
Koster: De heer J. Siereveld
Beeld en geluid: De heer K van Gilst en de heer J.A. Brouwer
Gastvrouw: Mevrouw M. Wijshake
Lector: Mevrouw J. Karman
Kindernevendienst: Mevrouw J.M. Holtman

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor zending (Zambia). 

De bloemengroet is voor Elise van Gilst 

Op deze zondag begint de Veertigdagentijd, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied/Psalm 95:1 en 3 (staande)

Steek nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Kom voor zijn aanschijn met verblijden.
Breng Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Vier Hem, de koning der getijden.

Kom, werpen wij ons voor de Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.



Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Doven eerste kaars en voorlezen gedichtje

Zingen: Lied 91a:1 en 3

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Gebed om Gods Woord en Geest

Schriftlezing: Exodus 2:1-10

Zingen: Evangelische Liedbundel 457

Klein klein kindje, je leven loopt gevaar.
Ik maak een biezen mandje en morgen is het klaar.

 
Klein klein kindje, dit mandje wordt een boot,
daarmee moet je gaan varen op leven of op dood.

 
Klein klein kindje, ik zet je tussen ’t riet.
Wie weet gebeurt het wonder dat de prinses je ziet.

 
Klein klein kindje, als de prinses jou vindt,
dan gaat je boot niet onder: jij bent een koningskind.

Begin kindernevendienst

Schriftlezing: Mattheüs 7:13-14 en 16:21-27



Zingen: Lied 313/Gezang 326:1,2 en 5
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal er in aanschouwen
des Heren aangezicht.

God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and’re stemmen doof.
Gods Woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist’ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer

Uitleg en verkondiging. 
Tekst: Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar 
Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de 
hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de 
derde dag uit de dood zou worden opgewekt. (Mat. 16:21)

Orgelspel         

Zingen: Evangelische Liedbundel 118:1,2 en 4

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.   refrein



Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.   refrein

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.   refrein

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Lied 799:2 en 6/Gezang 441:2 en 12 (staande)

Het zal ons niet berouwen 
de smalle weg te gaan. 
Hij riep ons, de Getrouwe, 
en Hij ging zelf vooraan. 
Kom en vertrouw op Hem 
die u is voorgetogen 
en richt uw hart en ogen 
vast op Jeruzalem.

Wij moesten het maar wagen 
-  't is wel het wagen waard -

om niets meer mee te dragen 
dat onze ziel bezwaart. 
De wereld is te klein! 
Kom, ga met Jezus mede 
in alle eeuwigheden! 
Het moet toch Jezus zijn!

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’: 
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons 
dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 
van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

(kinderen terug uit nevendienst)



Zingen: Lied 835/Gezang 442:1,2 en 3 (staande)

Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad.

Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

Zegen, beantwoord met zingen: Lied 835/Gezang 442:4 (staande)

In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid.

Orgelspel  door de heer L. van Moolenbroek bij het verlaten van het kerkgebouw

WELKOM OP DE KOFFIE/THEE IN DE THUISHAVEN!


