PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT
Broeders en zusters,
U ontvangt de tweeënveertigste Zondagsbrief . Tweede jaargang,
deze week is een jaar voorbij gegaan.

Ook vandaag kunt u naar de dienst met een videoverbinding kijken
en luisteren. Vorige week een heel bijzondere belevenis.
Bemoediging Psalm 31:25
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.
Bijdrage van onze dominee. Een groet vanuit de pastorie.
Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
Geen vriend kon langer
meegaan,
geen mens hield nog de wacht
met hem.
Hij ging die weg voor hen.
Hij deed dit ook voor hen.
Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
De beulen die hem sloegen,
bespotten met een doornenkroon.
Hij zweeg en leed voor hen,
Hij deed dit ook voor hen.
Hij ging de weg zo eenzaam.
Hij droeg zijn eigen kruis.
Hij bad: Mijn God, vergeef hen!
Hij leed en stierf op Golgotha.
Hij deed dit ook voor ons,
voor allen, ook voor ons.

Bloemschikking gemaakt door Nel Minneboo.

Dit is lied 560 uit het nieuwe Liedboek. Eenzaamheid is een woord dat helaas
nogal past bij de tijd waarin wij leven. Dat was toch al zo, en het coronavirus heeft
dat nog verergerd.
Dit lied, dat uit Scandinavië afkomstig is en in het Nederlands is vertaald, tekent
voor ons de eenzaamheid van de lijdensweg van Jezus. Het gaat van Getsemane
via de bespotting door de Romeinse soldaten naar de kruisdood op Golgotha.
Intussen neemt de eenzaamheid toe, maar de reikwijdte van zijn lijden wordt ook
in steeds grotere kringen beschreven: Hij deed dit voor zijn vrienden die Hem in de

steek lieten, maar ook voor zijn vijanden die Hem sloegen, en zelfs ook voor óns
die net als ieder ander Gods vergeving voor onze zonden nodig hebben.
U kunt verschillende versies van dit lied beluisteren:
(gezongen door Elise Mannah) https://www.youtube.com/watch?v=mYDfOdj3Frs of
(samenzang) https://www.youtube.com/watch?v=aOQ5xaxQVts of
(door een ensemble) https://www.youtube.com/watch?v=WmLzLwFKAz8
Bevestiging ambtsdragers
Eerder kon ik u al met vreugde
vertellen dat er vier mensen
bereid gevonden zijn om toe te
treden tot de kerkenraad: Judy
van Achterberg, Bram Karman,
Ko Marinissen en Ad Poley.
Omdat we hen niet te lang
willen laten wachten maar zo
spoedig mogelijk willen
bevestigen en zij aan werk
kunnen, staat de bevestiging nu
gepland voor volgende week
zondagmorgen: 28 maart. Zoals
u weet houden we momenteel
geen kerkdiensten die voor
gemeenteleden en anderen toegankelijk zijn, maar online vieringen met alleen de
mensen die daarvoor nodig zijn. Hiervoor maken we echter een uitzondering:
familie en vrienden van de nieuwe kerkenraadsleden zijn welkom in deze
bevestigingsdienst. Gemeenteleden kunnen de dienst thuis bekijken en beluisteren.
Het afscheid van Janny, Hendrikjan en Joop zouden we hier graag mee
combineren, maar dit kan helaas nog niet plaatsvinden. Dat komt later. In de
praktijk functioneren zij al enige maanden niet meer als ambtsdragers, maar
betrokken en meelevende gemeenteleden zijn ze gelukkig nog wel!
Vacature
Riet Tazelaar heeft te kennen gegeven per 1 mei te stoppen als beheerster van de
Thuishaven. Daardoor ontstaat een vacature en zijn wij op zoek naar een
opvolg(st)er.
Indien je interesse hebt of meer wil weten over vergoeding of taakinhoud, neem
dan contact op met Ko Marinissen 0630240296.
Ds. A. Spaans
Kledinginzameling voor stichting HCR
De opbrengst van de kledinginzameling hier in Colijnsplaat is: 64 zakken kleding
en voor de vervoerkosten € 20,- . Iedereen hartelijk dank voor de bijdrage.

Paasontbijt
Beste mensen,
Tot onze grote vreugde wil de diaconie u
uitnodigen om voorafgaand aan de
Paasviering op DV 4 april 2021 het
traditionele paasontbijt thuis te mogen
ontvangen. Het ontbijt wordt op een
professionele manier door de catering
Kallewaard klaargemaakt en wij brengen
het Corona proef bij u thuis.
U kunt zich tot 30 maart hiervoor
opgeven bij:
Margreet Houterman, Hovenierstraat 18,
Tel: 695300, Mobiel: 06 25537710
e-mail: margreethouterman@gmail.com .
Mogen wij weer op u rekenen?
Een hartelijke groet van uw diaconie, mede namens de andere diaconieën van
Noord-Beveland, die deze actie ook organiseren op dezelfde tijd.
Dienst vanuit de Dorpskerk.
Op zondag 21 maart 2021 kunt u via kerkdienst gemist alleen online de dienst
kijken en beluisteren. De dienst begint zondagmorgen om 10 uur in de Dorpskerk
en is vanaf dan te beluisteren. De dienst wordt geleid door Ds. A. van der Maas
De dienst vindt plaats met zo min mogelijk mensen in de kerk en wordt alleen
online en nu met beeld uitgezonden.
Contact met vrijwilligers
Heeft u behoefte aan dagelijks telefonisch
contact, dan kunt bellen naar Joke de Haze,
telefoonnummer 06-42848557. Zij neemt
contact op met een vrijwilliger die, wanneer u
dat prettig vindt, u elke morgen belt tussen
negen uur en half tien, om gewoon even te
vragen hoe het met u gaat of een gezellig
praatje en een glimlach. Schroom u niet om
met Joke te bellen. We zijn en blijven
bereikbaar via de telefoon.

De collectes

We roepen u op in de collectes bij te dragen via de bank. Een bijdrage is mogelijk
voor de kerk en voor de diaconie. Dit kunt u doen door een overmaking op een
van deze of beiden bankrekeningen te doen:
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat
rekeningnummer NL98RABO0373717466
of de Diaconie van de PG Colijnsplaat:
rekeningnummer NL87RABO0312200749 .

De Diensten vanuit de Dorpskerk in Colijnsplaat:
De uitzendingen via kerkdienst gemist en kerktelefoon kunt u
beluisteren via de onderstaande link. Door op de link te klikken
(of gelijktijdig Ctrl en Rechter muisklik, u ziet dan een
aanwijzer) gaat u naar de uitzending.
De uitzending begint zondagmorgen om 10 uur. Iets eerder begint het orgelspel.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat
De liturgie van de dienst, die via de kerktelefoon of internet is te beluisteren en te
bekijken, treft u onderstaand aan.
Bloemengroet: De bloemengroet is deze keer voor de heer Kobus Mol.
De collectes voor de dienst: De eerste collecte is als gebruikelijk gepland voor de
kerk, de tweede deze keer voor de Catharina Mariahof.
Namens de
kerkenraad
van de
Protestantse
Gemeente te
Colijnsplaat
ds. A. Spaans

PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT
Online viering op zondag 21 maart 2021 in de Dorpskerk
Voorganger: Ds. A. van der Maas
Ambtsdrager: Mevr. J. Euwijk
Organist:
Mevr. J. van Achterberg
Koster:
Dhr. H. Jobse
Dit is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd.
WOORD VAN WELKOM EN MEDEDELINGEN
INTOCHTSPSALM van de zondag, Psalm 43: 3 en 4 (opname 14-06-2020)
O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht,
die naar uw heil'ge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht, kom voor uw aangezicht.
Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren,
voor U die al mijn vreugde zijt en eind’loos mij verblijdt.
MOMENT van STILTE en INKEER
BEMOEDIGING EN GROET
TOELICHTING OP SCHIKKING EN GEDICHT
KYRIEGEBED
LIED 413/GEZANG 444:3 (Opname Nederland Zingt)
Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan: laat ons niet verloren gaan.
GEBED BIJ DE OPENING VAN HET WOORD
PROFETENLEZING: Jeremia 31: 31 – 34
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk
van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders
sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat
verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. Maar dit is
het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal
mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God
zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de
woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan
al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat
ze hebben misdaan.

PSALM 90:1 en 2 (opname 05-07-2020)
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen,
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.
Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,
de aarde en de zee gestalte kregen,
nog eer uw scheppend woord aan alle leven
een wereld om te wonen heeft gegeven,
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.
EVANGELIELEZING: Johannes 12: 20 – 26
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te
aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze
Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen
ze naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit
wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt
en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel
vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven
haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik
ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
LIED 823/GEZANG 480:1,2 en 4 (opname 19-07-2020)
Gij hebt, o Vader van het leven, de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein. Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werk'lijkheid en dromen getuige van uw Geest te zijn.
Uw wijsheid en uw welbehagen bepalen ’s mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan. Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen en heersen over het bestaan.
Door een geheimenis omsloten, door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in. Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rust’loos zoeken en verdwalen een onuitsprekelijke zin.
VERKONDIGING
ORGELSPEL
LIED 512/GEZANG 446:1,3 en 6 (opname 01-03-2020)
O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor…

Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed…
O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ‘t oor,
uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor.
GEBEDEN
SLOTLIED: LIED 834/GEZANG 437 (opname 02-02-2020)
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht, van aangezicht tot aangezicht.
ZEGEN

Morgen in de dienst, de bloemschikking.

