Broeders en zusters,
U ontvangt de achtenveertigste Zondagsbrief, tweede jaargang.

Ook zondag kunt u naar de dienst met een videoverbinding kijken
en luisteren. De dienst begint om 10.00 uur.
Bijdrage van onze dominee. Een groet vanuit de pastorie
Vorige zondag (18 april) was het precies 500 jaar geleden dat de Duitse monnik en
kerkhervormer Maarten Luther verscheen op de Rijksdag in Worms (1521). Hij
was daar gedagvaard om zich voor de keizer en andere hoogwaardigheidsbekleders
van kerk en staat te verantwoorden voor zijn ideeën en geschriften, die veel onrust
veroorzaakten in het Duitse Rijk.
Er werd druk op hem uitgeoefend om dat
terug te nemen, maar dat weigerde hij. Hij
beriep zich op zijn geweten, dat aan Gods
Woord gebonden was en dat alleen met
goede argumenten en Bijbelteksten tot
andere gedachten te brengen was. Gevolg
was dat hij door keizer Karel V dezelfde dag
al in de rijksban gedaan werd, d.w.z.
vogelvrij verklaard; hij was door de paus al
in de kerkelijke ban gedaan, d.w.z. buiten de
RK kerk geplaatst. Voordat hij gearresteerd
kon worden werd hij door vrienden
ontvoerd naar de Wartburg, waar hij in alle
rust aan zijn Bijbelvertaling kon werken.
Luther werd geplaagd door angsten en depressieve buien, maar vond dan steeds
weer steun en rust in zijn Godsvertrouwen. Dat geloof inspireerde hem ook tot zijn
beroemde „Lutherlied‟ (gebaseerd op Psalm 46):
Een vaste burg is onze God, een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan:
Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen!

Geen aardse macht begeren wij; die gaat welras verloren!
Ons staat de sterke Held terzij, die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? zo weet, dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,verwinnaar op de troon!De zeeg’ is ons beschoren!
Een geloofsgetuigenis dat ook voor onze tijd nog heel bemoedigend kan werken!
Uit de kerkenraad
Vorige week schreef ik hier dat Judy van Achterberg scriba geworden is, maar dat
bleek een misverstand: de taken die bij het scribaat horen worden verdeeld door
haar, Joke, Ko en Leni. Dat wil ik graag even rechtzetten, met excuses!
Giftenaftrek
Giften die u doet aan een
Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI),
waaronder plaatselijke
gemeenten van de
Protestantse Kerk in
Nederland, zijn onder
voorwaarden fiscaal
aftrekbaar. Vanaf 2021 zijn giften die u in contanten doet echter niet langer fiscaal
aftrekbaar. Wilt u nu uw gift fiscaal kunnen aftrekken,
dan kan dat alleen via een bancaire overboeking. Het einde van deze fiscale aftrek
geldt zowel voor particulieren als bedrijven.
Bancaire overboeking
Om een gift fiscaal af te kunnen trekken, moet u een gift met schriftelijke bewijzen
kunnen onderbouwen. Bij een contante gift kon dat tot en met 2020 via een
kwitantie. In de praktijk bleek dit echter fraudegevoelig. Zo zijn er giften met
kwitanties aangetoond die nooit bij het goede doel zijn u in 2021 uw gift fiscaal
kunnen aftrekken, dan zult u de gift dus via een bancaire overboeking moeten
doen.
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

Dienst vanuit de Dorpskerk.
Op zondag 25 april 2021
kunt u via kerkdienst gemist
alleen online de dienst
kijken en beluisteren.
De dienst begint zondag om
10 uur in de Dorpskerk en is
vanaf dan te beluisteren. De
dienst wordt geleid door
Mevrouw T. Valk
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 0642848557. 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 gaat naar mevrouw Holmes.
De collectes voor de dienst: De eerste collecte is weer voor de kerk, de tweede
collecte deze keer voor de kledingbank.
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat
ds. A. Spaans
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Orgelspel voor de dienst
Welkom en mededelingen
CD : Lied voor de dienst (intochtslied) Psalm 66 1,2 en 3 [opname 2-2-2020]
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.
Kom, zie nu de geduchte werken die God aan mensen heeft gedaan;
Hij stelde aan de waat'ren perken, droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden: God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden. Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.
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.
Stilgebed
Votum en Groet (staande)
CD : Aanvangslied Lied/Psalm 65:1 [opname 12-7-2020]
De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren: waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uitellende, die alle schuld vergeeft.

Gebed om ontferming en vergeving
CD : Loflied Psalm 100 vers 2 en 4 [opname 14-6-2020]
Roep uit met blijdschap: “God is Hij, Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.”
Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet.
Zijngoedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Gebed voor de nood van de wereld
CD : Psalm 40 vers 7 [opname 1-3-2020]
Laat wie uw heil beminnen hier en nuin U verheugd zijn, U ter eer
uitroepen: groot is onze Heer! laat wie U zoeken jubelen in U!
Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om.
Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom!
Gebed om de opening van het Woord
1e Schriftlezing uit Ezechiël, Ezech. 34, 1-11
De HEER richtte zich tot mij: „Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël,
profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van
Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te
weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en
jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet.
Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen,
gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde
dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder
herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn
schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over
heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet,
niemand die naar ze op zoek gaat.
Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: Zo waar ik leef – spreekt
God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en
door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen
om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! Daarom, herders,
luister naar de woorden van de HEER: Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders
straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook
zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze
zullen ze niet meer eten! Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen
omzien en zelf voor ze zorgen.”‟
CD : Lied 107, vers 19 en 20 [opname 17-5-2020]
Wie nooddruft heeft, hij hope; een herder is de Heer.
Hij doet de toekomst open, hun leven neemt een keer.
Al wie het goede doet zal zien en zich verheugen;
de waarheid spreekt voorgoed, verstommen zal de leugen.

Wie wijs is, zal de Here zijn goedertierenheid
toezingen en vereren de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot de vrede.
2e Schriftlezing uit het Evangelie van Johannes, Joh. 10,11-16

"Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven
voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is,
en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in
de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet
aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen
uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem
niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen
en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik
de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik
heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi
komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn
stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

CD : Evangelische Liedbundel 7b vers 1,3 en 5 [opname 17-5-20]
Mijn herder is de HERE God, in Hem is al mijn lust;
in groene weiden voert Hij mij aan wateren der rust.
En ga ‟k door ‟t diepe doodsravijn,geen vrees verbijstert mij:
uw stok en staf zijn mij tot troost,Gijzelf zijt mij nabij.
Genade en goedheid volgen mij, mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in ‟s HEREN huisvoor eeuwig wonen mag.
Overdenking/uitleg en verkondiging
Luisteren naar orgelspel
Dankgebed en voorbede, persoonlijk stil gebed, het gesproken „Onze Vader‟
CD: Slotlied Lied 512 vers 1, 3 en 6 [opname 1-3-2020]
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,
als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor.
ZEGEN beantwoord met orgelspel, de melodie van Gezang 456(alleen vers 3)
„Amen, amen,amen, dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer. Amen, God, uw Naam ter eer.‟ (staande)
Orgelspel

