
Bijdrage van onze dominee

Volharding
Onlangs was de oorlog in Oekraïne al een jaar aan de gang. Het is onvoorstelbaar tragisch, wat 
daar allemaal gebeurt. Daarbij bewonder ik het uithoudingsvermogen van de Oekraïense 
bevolking en militairen onder zulke moeilijke omstandigheden. Ze geven het niet op, want ze 
weten drommels goed waar ze voor (en ook waar ze tegen) vechten.
Doorgaan, dat hebben wij allemaal hier ook nodig, in ons persoonlijk leven, en ook in ons 
kerkelijk leven. In de Bijbel wordt dat ‘volharding’ genoemd, en het is iets dat heel moeilijk voor 
ons kan worden maar soms gewoon keihard nodig is. 
De bijeenkomst van de liturgiecommissie heb ik gistermiddag afgesloten met een paar verzen uit
de Brief aan de Hebreeën, waarin wij worden opgeroepen tot volharding, met Jezus in zijn lijden 
als sterk voorbeeld: Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke 
last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden 
de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de 
grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet
lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats 
ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe Hij standhield 
toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. 
(Hebr. 12:1-3) Dit is ook een aspect van deze periode van het kerkelijk jaar: Jezus die het heeft 
volgehouden onder steeds grotere druk, die daarmee onze Verlosser is geworden maar ook een 
bemoedigend voorbeeld. En daarnaast zijn er nog heel wat andere ‘geloofsgetuigen’ om ons 
heen die ons aanmoedigen om vol te houden,- ook in onze gemeente!

Bijbelgespreksgroep
Onze volgende bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 13 maart aanstaande in de 
pastorie. Inloop: Vanaf 13.45 uur met koffie/thee.
Rond 14.00 uur buigen we ons over programma zeven: 
“Niet voortrekken, niet neerkijken” uit ons werkboekje: Leef je geloof.
Hoe ga je om met je naaste?
We ontdekken wat Jakobus hierover heeft te zeggen.
Natuurlijk hopen we weer op een leerzame en gezellige middag!

Graag tot dan!
Janke Holtman
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Gebedsmoment
De Bijbelgespreksgroep krijgt altijd een verlengstukje met het ‘gebedsmoment’: een gesprek 
over wat de aanwezigen bezighoudt, gevolgd door gezamenlijk gebed. Dit is vanaf 16 uur, ook op
maandag 13 maart, in de pastorie.

De Dorpskast, voedsel deelkast in Colijnsplaat
Er wordt mij gevraagd wat of er nog nodig is voor in de Dorpskast. Natuurlijk is dat aan u.
Mijn vraag is: "Wat heeft U nodig?" 
Geef dat aan ons door en wij gaan een oproep voor u doen.

Wat zit er nog NIET in de kast:
Blikjes vis: sardines, tonijn, makreel, zalm enz
Blikjes vlees: smac, corned beef, ham, gehaktballetjes enz
Blikjes worst: knakworst, frankfurter, bockworst enz. Maar ook rookworst.
Potjes: augurk, zilveruitjes, Amsterdamse uitjes, enz, maar ook potten met sperziebonen, rode 
kool, bietjes, rabarbermoes enz
Olie: slaolie, olijfolie, notenolie, sesamolie, knoflookolie enz
Schoonmaakmiddelen : allesreiniger, toiletreiniger, schuursponsjes enz
Diervoeding: honden, katten, konijnen enz, maar geen grootverpakking.

Dan komen we nog bij de koffie.
Waar is vraag naar? Gemalen snelfilter, cupjes, padjes, hele bonen? 
Geef het aan ons door!

Als je zo'n lijst maakt, lijkt het net alsof er nog niks in de kast staat.
Integendeel. De kast staat, dankzij veel gulle gevers haast helemaal vol. Ik heb zelfs binnen een 
tas vol met aanvulling.
Pasta, rijst, saus, kruiden, koek, chocola, pakken en pakjes met sap. Blikken met soep en bonen, 
kuipjes appelmoes. Wasmiddel, keukenrol, toiletpapier, maar ook persoonlijke verzorging. 
Shampoo, veel voor mannen, tandpasta en tandenborstels , aftershave, doucheschuim, 
handcrème enz. Ook inlegkruisjes en maandverband.
Er liggen nog 2 sinaasappels en 2 appels.
Het brood is niet opgehaald. In de kast liggen nu nog 2 en een half bruin brood.
De rest, de 2 zakken broodjes en 1 heel brood, liggen bij mij in de vriezer. Schroom niet en vraag 
er na.
Ik hoop u zo op de hoogte gesteld te hebben.
En oh ja: Let u op de houdbaarheidsdatum?

ZEGT HET VOORT.... ZEGT HET VOORT... 
De DORPSKAST, voedsel-deelkast van Colijnsplaat

Havenstraat 26
Ans den Oudsten-Gramberg

Kledinginzameling op Noord-Beveland
Afgelopen zaterdag is er op heel Noord-Beveland kleding ingezameld. In Kamperland en bij  De 
Ontmoeting is het ingezameld voor Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië en in 
Colijnsplaat voor de Kledingbank Zeeland.
In totaal zijn 257 zakken kleding en dekens ingeleverd en € 209,- aan bijdrage voor de transport 
kosten gedoneerd.
Een prachtig resultaat! Iedereen die heeft geholpen en natuurlijk ook de gevers, allen hartelijk 
dank namens de gezamenlijke diaconieën van Noord-Beveland.

De kledinginzameling voor de Kledingbank Zeeland gehouden op zaterdag 4 maart heeft in 
Colijnsplaat opgebracht: 40 volle zakken kleding en € 28,- in de collectebus.
Een mooi resultaat, iedereen hartelijk dank daarvoor, ook namens de kledingbank.

Joke van Gilst



Agenda
Zaterdag 11 maart 17.30 uur maaltijd kibbeling + friet (Thuishaven)
Maandag 13 maart 14.00 uur Bijbelgespreksgroep (pastorie)
Maandag 13 maart 16.00 uur gebedsmoment (pastorie)
Donderdag 30 maart: vanaf 9.00 uur Paasbakjes maken

Paasmarkt op 1 april:
Van 9.30 uur tot 12.30 uur

In de Thuishaven (door de poort naast de kerk).
Met mooie paasbloemstukjes
En drinken met iets lekkers.

Komt allen!

Voor het maken van de bakjes voor de paasmarkt kunnen we nog materiaal gebruiken. 
Als u bijv. bakjes, mandjes, glazen potten/vazen heeft of ander paas materiaal, dan graag dit 
door de week door de poort in krat bij deur opbergruimte (links) zetten of zondags achterin de 
kerk/hal. 
Als u eventueel nog materiaal voor kerstbakjes heeft en u wilt dit niet bewaren, dan kan dit ook 
afgegeven worden.

Voor diegenen die willen helpen met het maken van de paasbakjes even ter herinnering; dit is 
op donderdag 30 maart vanaf 9.00 uur in de thuishaven. Graag tot dan.

De opbrengst is bestemd voor onderhoud van de kerk. 
Joke Jobse

 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.

Knieoperatie
Onze ouderling Eleen Kranenburg heeft in de afgelopen week een 
knieoperatie ondergaan. Hopelijk zal ze daar in de toekomst veel baat bij 
hebben, maar voorlopig zal ze moeten revalideren. Daardoor kan ze nu een 
tijdje geen kerkenwerk doen en dus ook geen huisbezoeken.
We wensen haar een (voor)spoedig herstel, onder Gods zegen!

mailto:cobyfraanje@icloud.com


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

De tweede is voor werelddiaconaat Gambia
rekeningnr. NL87RABO0312200749 met vermelding van Gambia

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. 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 12 maart 2023

derde zondag in de Veertigdagentijd

Voorganger: Dominee. A. Spaans
Ouderling: De heer  A. Karman
Diaken: Mevrouw  J. Euwijk
Organist: Mevrouw  J. van Achterberg
Koster: De heer  H. Jobse
Beeld en geluid: De heer  C. van Gilst en De heer  J.M. Geelhoed
Gastvrouw: Mevrouw  C.E.L. Kramer
Lector: Mevrouw  M. Wijshake
Kindernevendienst: Mevrouw  M.P. Houterman

De eerste collecte is voor de kerk (Biddagcollecte), de tweede voor  Kerk in Actie 
(werelddiaconaat Gambia). 

De bloemengroet is voor Mevrouw De Fouw-Kole 

Op deze derde zondag in de Veertigdagentijd houden wij ook Biddag voor gewas 
en arbeid.

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied/Psalm 121:1 en 3 (staande)

Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen.

De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 



Uw schaduw aan uw rechterhand; 
de zon zal U niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade.

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Doven derde kaars en voorlezen gedichtje

Zingen: Lied 547:1,4 en 5

Met de boom des levens 
wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht.   refrein

Refrein: Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,   refrein

want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.   Refrein

Geboden: Filippenzen 4:4-9
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd
verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is
nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan
God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede
van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in
Christus Jezus bewaren.
Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat
edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat
deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en
overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de
vrede met u zijn.

Zingen: Evangelische Liedbundel 7b:1 en 2

Mijn herder is de HERE God, 
in Hem is al mijn lust; 
in groene weiden voert Hij mij 
aan wateren der rust. 
De Heer verkwikt mijn matte ziel, 



Hij doet mijn voeten gaan 
in 't spoor van zijn gerechtigheid 
ter wille van zijn Naam.

Gebed om Gods Woord en Geest

Begin kindernevendienst

Schriftlezing: Jeremia 2:4-13

Zingen: Lied/Psalm 81:7,10 en 14

Luister, welk bevel
Ik u in wil scherpen.
Hoor Mij, Israël!
Laat geen vreemde god,
laat geen vreemd gebod
ooit u onderwerpen!

Maar mijn eigen volk
was Mij niet ter wille.
Hoogmoed was hun tolk
en Ik liet hen gaan
in hun eigen waan
om hun trots te stillen.

Keer terug tot Mij
Israël, gij trotse
en de woestenij
zal weer bloeien gaan;
Ik geef most en graan,
honing uit de rotsen.

Schriftlezing: Johannes 4:5-14

Zingen: Evangelische Liedbundel 70:2 en 3

Toen Jezus bij de Jakobsbron
vol liefde tot die vrouw zich wendde
en zij Hem als profeet erkende
in het gesprek dat zich ontspon,
kwam er een nieuwe vreugde dagen:
het levend water, het geheim
van het geluk, bleek Hij te zijn,
die antwoord gaf op al haar vragen.



De Heer liet haar niet zomaar gaan,
maar Hij vergaf haar al haar zonden,
goot liefde-olie in haar wonden-
Barmhartige Samaritaan!
Zij hoefde niet meer schuw te hopen
op iemand haar liefde schonk.
Sinds zij het levend water dronk,
ging er een nieuwe toekomst open.

Uitleg en verkondiging. 
Tekst: Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft Mij verlaten, de bron van 
levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin
het water niet blijft staan. (Jeremia 2:13)

Orgelspel

Zingen: Lied 653:1,3 en 7/Gezang 75:4,5 en 6

U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

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: Evangelische Liedbundel 186a:1 en 3 (staande)

Leid mij Heer, o machtig Heiland, 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in ’t barre land. 
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Zegen, beantwoord met zingen: Lied 25a:1 (staande)

Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in ’t duister van de tijd.

Orgelspel door Mevrouw J. van Achterberg bij het verlaten van het kerkgebouw

WELKOM OP DE KOFFIE/THEE IN DE THUISHAVEN!


