Broeders en zusters,
U ontvangt de negenenveertigste 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
In het nieuwe Liedboek staat een lied dat gemaakt is voor de Bevrijdingsherdenking van 1985 in Amsterdam. Bij het schrijven van dit lied werd de auteur
(Ad den Besten) duidelijk geïnspireerd door de preek die dr. K.H. Miskotte op 9
mei 1945 hield in de nationale dankdienst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Hij
neemt namelijk de titel van deze preek (‘Gods vijanden vergaan’, gebaseerd op
Psalm 92:10) over in de slotregel van de eerste strofe. U weet wellicht dat dr.
Miskotte als predikant is begonnen in Kortgene (1921-1925). Daarna werd hij
predikant in Meppel, Haarlem en Amsterdam, en tenslotte kerkelijk hoogleraar in
Leiden. Dit is de tekst van lied 709:
‘Nooit lichter ving een lente aan dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben we in dat schoon getijde verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.
De winter leek voorgoed voorbij en voor ons lag de volle zomer;
de macht was eind’lijk aan de dromer, de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.
Maar winters werd het in dit land;’t is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.
O God, wat zijn wij dwaas geweest,dat we aan de vrijheid zó gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,in opstand tegen u, het meest
in eigen hart en geest’.
Vergeef het ons, raak ons weer aan met levensadem, lente-tijding,
en doe met krachten ter bevrijding ons hier in Christus’ vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan.

Het lied vertolkt de dankbaarheid en de hooggespannen verwachtingen van na de
bevrijding, maar ook de teleurstelling over de latere ontwikkelingen. Het loopt uit
op een schuldbelijdenis en een bede om vergeving, in het besef dat de vijandschap
tegen God ook onszelf schuilt.
U kunt er meer over lezen op https://kerkliedwiki.nl/Nooit_lichter_ving_de_lente_aan en
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/709-nooit-lichter-ving-de-lente-aan-6_7_1 De uitvoering
van dit lied is ook te beluisteren op YouTube.
Met een vriendelijke groet,
Ds. A. Spaans
Herdenking
Op 4 mei vindt Dodenherdenking plaats in Colijnsplaat, evenals vorig jaar zonder
publiek. Het verzoek is om hier niet heen te gaan. De herdenking start om 19.20
uur. U kunt de herdenking vanaf dit tijdstip weer live volgen met beeld. Daarvoor
kunt u klikken u op de link die .
U kunt ook meekijken en -luisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/903Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat
Programma
19.20 uur:
19.59 uur:
20.00 uur:
20.02 uur:
20.05 uur:

Toespraken, met gebed en lied
Spelen Taptoe
Klokgelui, gevolgd door twee minuten stilte
Spelen Wilhelmus
Kransleggingen

Afscheid ds. Beijer
Er is een kaart gekomen van de Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg, met de
aankondiging van de afscheidsdienst van ds. Beijer op 9 mei a.s. om 10.00 uur. Hij
gaat namelijk met emeritaat.

De dienst is live te volgen via www.nieuwekerkgemeente.nl/kerktv
(er kan maar een beperkt aantal mensen bij aanwezig zijn). De contactpersoon van
de kerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente Middel burg is mevr. M. Mekking,
tel. 0118-436609, e-mail scriba@nieuwekerkgemeente.nl .Het adres van ds. en
mevr. Beijer is: Scholeksterstraat 27, 4332 CE Middelburg.
Ik heb gemerkt dat velen hier in Colijnsplaat (zijn eerste gemeente) met
dankbaarheid en warme gevoelens aan hem terugdenken, en het is goed om hem en
zijn vrouw dat te laten weten! Hopelijk wordt het ondanks de beperkingen een
mooie en waardige afsluiting van zijn ambtsbediening.
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 2 mei 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 ds. A. Spaans
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 De Waard.
De collectes voor de dienst: De eerste collecte is weer voor de kerk, de tweede
collecte voor JOP (jeugdwerk Protestantse Kerk).
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat
ds. A. Spaans

Online viering op zondag 2 mei 2021 in de Dorpskerk
Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Koster:

Ds. A. Spaans
Dhr. A. Karman
Mevr. J. van Achterberg
Dhr. J. Siereveld

Orgelspel voor de dienst
Welkom en mededelingen
Voordracht en orgelspel: Evangelische Liedbundel 8
Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
Stilgebed, bemoediging en groet
Zang: Lied/Psalm 118:1 en 5 [opname Nederland Zingt]
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren: zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: zijn liefde duurt in eeuwigheid.
De Heer is mij tot hulp en sterkte,Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingennu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,Gods rechterhand heeft grote kracht!
Geboden

Zang: Lied/Psalm 119:63 en 64 [opname 2-2-2020]
Ik die uw wil naar uw geboden doe,
hoop op het heil dat Gij mij hebt beschoren.
Mijn hele leven leef ik naar U toe,
het zijn uw wetten die mijn hart bekoren.
Gij kent mijn weg, o Heer, ik word niet moe
om van uw trouw te spreken en te horen.
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
leg met uw Woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.
Gebed
Schriftlezing: Hosea 5:15-6:4 en Filippenzen 3:10-4:1
‘Ik ga terug naar de plaats waar ik woon, totdat ze voor hun daden geboet hebben
en mij weer gaan zoeken. Door de nood gedreven zullen ze weer naar mij vragen.’
- ‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons
genezen;de hand die sloeg, zal ons verbinden. Hij redt ons na twee dagen van de
dood,de derde dag doet hij ons opstaan:in zijn nabijheid zullen wij leven. Dan
zullen wij hem kennen,ernaar jagen om de HEER te kennen. Even zeker als de
dageraad zal hij komen,hij komt naar ons als milde regen,als de lenteregen die de
aarde drenkt.’Wat moet ik met je beginnen, Efraïm? Wat moet ik met je beginnen,
Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw die ’s morgens vroeg
verdwijnt.
‘Ik wil Christus kennen en de
kracht van zijn opstanding
ervaren, ik wil delen in zijn
lijden en aan hem gelijk
worden in zijn dood, in de
hoop misschien ook zelf uit de
dood op te staan. Niet dat ik al
zover ben en mijn doel al heb
bereikt. Maar ik houd vol in de
hoop eens dat te kunnen
grijpen waarvoor Christus
Jezus mij gegrepen heeft.
Broeders en zusters, ik beeld
me niet in dat ik het al heb
bereikt, maar één ding is
zeker: ik vergeet wat achter
me ligt en richt mij op wat
voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door

Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten.
Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk
maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.
Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld
dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in
mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun
ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun
aandacht is alleen gericht op aardse zaken.
Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze
redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich
te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt
lichaam. Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die
mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.
Voordracht en orgelspel: Gezang 78:1,2 en 4
Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven, en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God.

Uitleg en verkondiging. Tekst: Maar wij hebben ons burgerrecht in de
hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de
kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig
lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. (Filipp. 3:20-21)
Orgelspel
Zang: Gezang 295:1 en 5 [opname 5-7-2020]
Aan de deur van 's harten woning klopt des hemels Bruidegom:
‘op, ontwaak, de nacht is om. Buiten wacht uw Heer en Koning:
kom mijn bruid, die ik bemin, doe mij open, laat mij in!’
Aan de deur der wereldtijden klopt nog eens de Bruidegom:
‘op, ontwaakt, de nacht is om! Nu de zon, de langverbeide,
rijzen gaat, schort op uw kleed, maakt u voor de dag gereed!’
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Voordracht en orgelspel: Evangelische Liedbundel 413:1 en 4
Lichtstad met uw paarlen poorten, wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. refrein
Refrein:Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.
Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem. refrein
Zegen
Zang: Lied 708/Gezang 411:1 en 6 [opname Nederland Zingt]
Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,
denkoning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
Mijn schild en de betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer!
Dat ik doch vroom mag blijven,uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.
Orgelspel

