
 
 

Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de vierenzestigste Zondagsbrief 

 

 

Bijdrage van onze dominee. Een groet vanuit het vakantieadres. 

 
Fakkelloop 

 
In de berichten over de Olympische Spelen in Tokio lees ik over een estafette. 

Daarbij moet op het juiste moment een stokje doorgegeven worden door de ene 

loper aan de andere, die er dan mee verder gaat. Dat doorgeven kan echter ook wel 

eens misgaan, zoals onlangs in een Nederlands team gebeurde. 

 

Tijdens ons verblijf in Limburg hebben we deze week een bezoek gebracht aan de 

Amerikaanse erebegraafplaats in Margraten. Daar heb ik deze foto gemaakt van 

een tekst, die je als volgt in het Nederlands kunt vertalen: 
 

'Jou werpen we vanuit onze 

stervende handen de fakkel 

toe. Nu is het aan jou om 

die hoog te houden.' 

 

De meer dan 8000 

Amerikaanse militairen die 

hier met eer begraven 

liggen, zijn maar een klein 

deel van de velen die 

gestreden hebben voor de 

vrijheid waar wij nu in 

kunnen leven. De 'fakkel' 

die zij hoog gehouden 

hebben is onze dure roeping 

om te vechten voor een betere wereld. Dat gaat met vallen en opstaan, maar we 

kunnen die fakkel dragen en doorgeven, zoals de estafettelopers het stokje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Als we vallen, is het zaak om deze fakkel niet te laten vallen. 

Als christen mag je Jezus Christus voor ogen houden, die 

2000 jaar geleden Gods Licht voor de wereld hoog hield. Hij 

gaf zijn leven voor onze bevrijding en eeuwig leven in een 

betere wereld. Hij heeft met het evangelie en de Geest ons de 

fakkel toegeworpen. Aan ons is het nu om die verder te dragen 

en door te geven. Als we niet meer kunnen, mogen we die 

schone taak aan anderen overlaten. God zelf houdt het vuur 

van de fakkel brandend, en geeft ons de kracht om door te 

gaan, totdat wij ons stukje van de estafetteloop volbracht 

hebben. Dan hebben we ons steentje mogen en kunnen 

bijdragen aan zijn nieuwe wereld, waar wij dankzij Hem in 

vrijheid kunnen leven! 

 

      Ds. Arie Spaans 

 

 

Dienst vanuit de Dorpskerk.  
 

Via “Kerkdienst gemist” kunt u de dienst kijken en beluisteren. De dienst begint 

zondag om 10 uur; iets eerder begint het orgelspel. De dienst wordt geleid door de 

heer Jaap Siereveld. 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. 

 

 

Zingen in de kerk 

 

De huidige versoepelingen laten toe dat u als gemeente weer beperkt mee mag 

zingen. Hoe fijn is dat!  Het betekent dat u zowel het aanvangslied als de liederen 

na de preek mee kunt zingen. Dat betekent ook dat we nog met een aantal 

voorzangers moeten werken deze zomermaanden, totdat ook het zingen helemaal  

is vrijgegeven. Wilt u meezingen met de zanggroep? U kunt dit melden aan één 

van de kerkenraadsleden.  

 

 

Camera’s 

 

Er hangen twee camera’s in de kerkzaal om het uitzenden van de beelden van de 

kerkdiensten mogelijk te maken.  

Wij zoeken dringend naar uitbreiding van de camerabedieners. Het is niet 

ingewikkeld, uiteraard krijgt u instructies hiervoor. U kunt zich aanmelden bij Ko 

Marinissen (tel. 06-30240296, e-mail komarinissen@gmail.com) 
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Bloemengroet 
 

Gedurende het hele jaar verzorgen vele vrijwilligers uit 

de gemeente de bloemengroet. Dit is dankbaar werk, 

zeker als je weet hoe blij mensen kunnen zijn als ze 

onverwachts een bos bloemen krijgen! 

Heeft u iemand op het oog die een bloemengroet van de 

gemeente zou kunnen gebruiken?  Dit hoeft niet persé 

een lid van de gemeente te zijn.  

U kunt uw suggesties hiervoor doorgeven aan diaken 

Coby Euwijk-Fraanje: tel. 06-30159806, e-mail 

cobyfraanje@icloud.com .  

 

 

Startzondag en fietstocht 

 

De startzondag valt dit jaar op 5 september aanstaande. Waar we andere jaren dit 

moment markeerden met een fietstocht en een gezellige barbecue moesten we 

vanwege COVID-19 nu nadenken over een veilig alternatief. En daar zijn we 

uitgekomen! 

Op zaterdag 28 augustus gaan we fietsen. We vertrekken om 13:30 u vanaf de 

kerk en tussen 15:30 en 16:00 u hopen we dan weer terug te zijn bij de kerk, waar 

we samen koffie drinken met iets lekkers. 

U kunt zich tot uiterlijk 23 augustus opgeven bij Tonnie of Ko. Dit zowel voor de 

fietstocht als voor de koffie. U kunt dus koffie komen drinken zonder deel te 

nemen aan de fietstocht.  

Ko Marinissen (tel. 06-30240296, e-mail komarinissen@gmail.com) 

Tonnie Brouwer (tel. 0113-695648, e-mail jabrouwer@kpnmail.nl ) 

 

 

De collectes  

 

Eerste collecte is voor de kerk: 

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466  

 

Tweede collecte is voor de Voedselbank: 

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 

 

De liturgie van de dienst, die via de kerktelefoon of internet is te beluisteren en te 

bekijken, treft u onderstaand aan. 

 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat, 

 

ds. A. Spaans 
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Kerkdienst op zondag 8 augustus 2021 in de Dorpskerk 

 

Voorganger: De heer J. Siereveld 

Ouderling:  De heer J. Marinissen 

Diaken:  Mevrouw J. Euwijk-Fraanje 

Organist:  De heer A. Verhorst 

Koster:  De heer J. Hollestelle 

Beamer:  De heer J.J. Siereveld 

Gastvrouw:  Mevrouw E. Soetekouw 

 

De bloemengroet is voor mevrouw C.M. Filius - de Smit, Cleijenborch. 

 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Samenzang, staande: Aanvangslied Lied/Psalm 66:1 

 

Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer.  

Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. 

Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. 

Heel d' aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit. 

 

Stil gebed - Votum en groet:  

 

Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en 

aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen 

de werken van zijn handen. 

Genade zij ons en vrede van God de Vader, en van Jezus Christus, Zijn 

eniggeboren Zoon, onze Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

Amen. 



 

 

Zanggroep: Lied/Psalm 66:3 en 7 

 

Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zing alom op aard, 

loof Hem door wie wij zijn herboren,die ons voor wank'len heeft bewaard. 

Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. 

Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt. 

 

De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, 

heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.  

 

 

Leefregel:  

 

Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn 

blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden! 

Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik, eensgezind te zijn in de 

Here. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. 

Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie 

gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan 

in het boek des levens. 

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt 

u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in 

geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking 

met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus 

Jezus. 

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat 

rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof 

verdient, bedenkt dat; 9 wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij 

gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal 

met u zijn.  (Filippenzen 4:1-9) 

 

 

Zanggroep: Lied/Psalm 139:14 

 

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 de verlichting met de Heilige Geest 

 



 

 

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5:12-24 

 

Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u 

leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog te 

schatten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder elkander. Wij vermanen 

u, broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt 

op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Ziet toe, dat niemand kwaad met 

kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en 

jegens allen. Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder 

alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de 

Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het 

goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des vredes, 

heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst 

van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te 

zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. 

 

Preektekst: Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. (1 Thess. 5:24) 

 

Preeklezen 

 

Orgelspel 

 

Samenzang: Evangelische Liedbundel 170 

 

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

 

Dankgebed en voorbede 

 



 

 

 

Samenzang slotlied, staande: Evangelische Liedbundel 203 

 

Genade, zo oneindig groot, dat ik, die ’t niet verdien, 

het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ’k zien. 

 

Genade, die mij heeft geleerd, te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook, als ik mij tot Hem keer, dat God mij nooit verlaat. 

 

Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. 

 

Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. 

 

 

Zegenbede, beantwoord met driemaal gezongen ‘Amen’ 

 

 

Orgelspel 

 

 

 

 


