
 
Bijdrage van onze dominee 
 

Verlies en winst 
Op de gemeenteavond van donderdag jl. is de eilandelijke samenwerking uitgebreid 
bekeken en besproken. Waar we nu staan en hoe het verder kan gaan. De aanwezige 
gemeenteleden bleken zich goed te kunnen vinden in de plannen die de werkgroep o.l.v. 
Bart van Noord aan het maken is voor gezamenlijk beroepingswerk in de nabije 
toekomst. 
Wel kwam naar voren dat onze gemeente nogal wat moet inleveren als het gaat over de 
predikantsformatie. Van de huidige 55 % naar 20 (misschien 25) %, dat is nogal een 
teruggang. En dat doet pijn, dat werd op die avond wel voelbaar. De manier van kerkzijn 
waarbij alles om de dominee draait, komt onder druk te staan. Verlies van zelfstandigheid 
is in deze plannen niet zo aan de orde, maar verlies van de centrale rol van een predikant 
wel; en dat is wel slikken… Tegelijk kwam naar voren dat dit verlies ook wel winst met 
zich mee kan brengen, in de vorm van een grotere participatie en onderlinge samenhang 
en betrokkenheid van de gemeenteleden. En het is verheugend en hoopgevend om te 
zien dat dat nu al gestalte krijgt in onze gemeente! 
Wij mogen geloven dat de Kerk van Christus toekomst heeft, ook nu nog. Hoe die 
toekomst eruit komt te zien, weten we nog niet; wel dat het hoogstwaarschijnlijk anders 
zal zijn dan we gewend waren. Dat ligt in Gods hand, mogen we vertrouwen; maar 
intussen worden we wel geroepen om aan die toekomst te bouwen. Dat kan alleen 
samen met elkaar, binnen onze gemeente en met andere gemeenten; en met de hulp en 
leiding van de heilige Geest! 
 

Gevonden 
Na de gemeenteavond van afgelopen donderdag is er een brillenetui blijven liggen. John 
Tollenaar heeft die op het tafeltje bij de ingang van de Thuishaven gelegd, voor degene 
die dit is kwijtgeraakt. 
 

Voedselkastje (Namens de diaconie, Coby en Margreet) 
Deze week is het voedselkastje in gebruik genomen. Het ziet er prachtig uit.  
En tot mijn verbazing staan er al heel wat producten in de kast. Laten we als bewoners 
van Colijnsplaat barmhartig zijn voor de minder bedeelden. En regelmatig iets houdbaars 
en bruikbaars hierin zetten. Zo hopen we een warm hart uit te kunnen stralen in deze 
economische minder fijne periode voor onze medemens die het moeilijk hebben om de 
maand rond te komen. Met hartelijke dank aan Ed, Ans en Niek die het kastje in elkaar 
hebben gezet. Het staat onder aan de dijk Havenstraat 26. 
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Oproep 
Deze Zondagsbrief wordt nu door drie gemeenteleden bij toerbeurt geproduceerd. We 
zijn daar heel blij mee, en u hopelijk ook; maar het zou heel prettig zijn als er nog meer 
mensen waren die daaraan mee willen werken. Dan zou deze taak niet na drie weken al 
terug komen. Opgave kan via zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl . 
Hetzelfde geldt voor de bediening van de beamer en de camera in de kerk tijdens de 
diensten. Ook dat komt nu neer op een klein groepje mensen, die wel wat versterking 
zouden kunnen gebruiken. U kunt u hiervoor aanmelden via 
info@dorpskerkcolijnsplaat.nl . 
 
Agenda 
Donderdag 9 maart 19.30 uur: werkgroep eilandelijke samenwerking 
Vrijdag 10 maart 14.30 uur: liturgiecommissie (Colijnsplaatseweg 13) 
Zaterdag 11 maart 17.30 uur: kibbeling + friet maaltijd (Thuishaven) 
 
 
Bericht van de CvK: 
De stamppottenmaaltijd van vorige week vrijdag heeft het mooie bedrag opgebracht van 
€ 475,--. Allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk dank. 
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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. 
 

 
 
De collectes  
 

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

Tweede collecte is voor: Voorjaarszendingscollecte (voor Palestina) 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
onder vermelding van ‘Voorjaarszendingscollecte (voor Palestina)’ 
 

Giften voor de diaconie:  
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
 

Giften voor de kerk: 
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. A. Spaans 
Colofon 
 

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. 
Heeft u kopij voor de Zondagsbrief?  Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan 
zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl.     
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Kerkdienst op zondag 5 maart 2023 in de Dorpskerk 
2e zondag veertigdagentijd 
 

Voorganger:  De heer A. Slabbekoorn 
Ouderling:     Mevrouw L.E. Kranenburg 
Diaken: Mevrouw M.P. Houterman 
Organist:       De heer L. van Moolenbroek 
Koster:           De heer H. Jobse 
Camera/geluid en beamer:  De heer J.J. Siereveld en mevrouw M.H.M. Siereveld 
Gastvrouw: Mevrouw N. Kramer 
Lector: Mevrouw L. Laan 
Kindernevendienst: Mevrouw M.H.M. Siereveld 
 
De eerste collecte is voor de kerk,  
de tweede collecte is de Voorjaarszendingscollecte (voor Palestina) 
 
De bloemengroet is voor: Mevrouw M. van Riet-Janse, Zonnebloemstraat 2 
 
 
Orgelspel vóór de dienst 
 

Welkom en mededelingen. 
 
Zingen: Lied 912:1, 2,,3 (staande) 
 

Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
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Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 

 
Stil gebed, votum en groet (staande) 
 
Doven tweede kaars en voorlezen gedichtje 
 
Zingen: Psalm 122:2  
 

Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heil'ge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd; 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

 
Gebed om ontferming en vergeving 
 
Zingen: Gezang 48:6 en 9  
 

Vergeef o Vader onze schuld,  
zodat weer blijdschap ons vervult;  
gelijk wij van hun schuld ontslaan  
al wie ons hebben kwaad gedaan.  
Maak zo uw vrede openbaar.  
U dienend dienen wij elkaar. 
 
U is en worde toegebracht  
het Rijk, de heerlijkheid, de kracht.  
U onze Vader op de troon  
die tot ons zendt uw lieve Zoon,  
die ons door uwen Geest geleidt,  
U zij de lof in eeuwigheid. 

 
Gebed voor de nood van de wereld 
 



 
Zingen: Gezang 285:3  
 

Geef vrede, Heer, geef vrede,    
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn 

 
(kinderen, als die er zijn, naar de kindernevendienst) 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: Psalm 103:1-13 
 

Zingen: Psalm 103:1 en 5  
 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 

Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

Schriftlezing: Johannes 5:1-9 
 

Zingen: Psalm 38:5, 6, 7  
 

Zie, mijn leven is bezweken 
en zal breken 
onder 't leed, Heer, dat het torst. 
In benauwdheid moet ik kreunen, 
ik moet steunen 
van het bonzen in mijn borst. 
 
Al mijn zuchten, al mijn bange 
zielsverlangen 
breng ik voor uw aangezicht. 
't Hart krimpt, zie mijn krachten tanen, 
zie mijn tranen, 
uit mijn ogen wijkt het licht. 



 
Verre van mij zijn mijn vrinden, 
mijn beminden 
mijden mij, zien mij niet aan. 
Steeds op onheil zinnend zetten 
strik en netten 
zij die mij naar 't leven staan. 

 
Overdenking/uitleg en verkondiging: Thema: Een mens, geen mens, de Mens! 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 575:1,6/Gezang 182:1,6  
 

Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Dank zij U, o Heer des levens,  
die de dood zijt doorgegaan,  
die Uzelf ons hebt gegeven,  
ons in alles bijgestaan,  
dank voor wat Gij hebt geleden,  
in uw kruis is onze vrede.  
Voor uw angst en diepe pijn  
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 
Geloofsbelijdenis (staande) 
  
Zingen: Evangelische Liedbundel 275:1  
 

 'k Heb geloofd en daarom zing ik, 
 daarom zing ik van genâ, 
 van ontferming en verlossing 
 door het bloed van Golgotha. 
 Daarom zing ik U, die stervend 
 alles, alles hebt volbracht, 
 Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
 Lam van God, voor ons geslacht! 

 
Dankgebed en voorbeden, persoonlijk stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
(kinderen terug uit nevendienst?) 



 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 270 (staande) 
 

Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven,  
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
Ga en maak het waar. 

 
Zegen, beantwoord met driemaal gezongen ‘Amen’ (staande)  

 
 

 
 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw 
 

 

 

 


