
 

Broeders en zusters, 

U ontvangt de vijftigste 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 
 

NOOIT MOGEN WIJ VERGETEN 
 

Nooit mogen wij vergeten / wat hoogmoed heeft misdaan, 

een nieuw geslacht moet weten / hoe bang zijn heengegaan 

de mannen en de vrouwen, / één lange lijdenstrein – 

de oogst van blind vertrouwen / is hooguit bloed en pijn. 
 

Nooit mogen wij vergeten / dat oorlog oorlog zaait, 

dat elke oude vete / weer nieuwe wreedheid maait; 

slechts liefde doet ontspruiten / vruchten die zuiver zijn: 

vreugde zo zoet als druiven, / vrede die vloeit als wijn. 
 

Nooit mogen wij vergeten: / haat won nog nooit een strijd – 

elk hart dat wil vergeven, / dat overwint altijd! 

Het leed is nooit verleden, / de doodstrein nooit voorbij, 

tenzij Gods vrede heden / bloeit als een bloem in mei. 
 

André F. Troost [melodie: psalm 130] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dit lied voor 4 en 5 mei kwam ik tegen op Facebook. Een paar opvallende dingen 

die hierin gezegd worden: 

 

- Hoogmoed en ‘blind vertrouwen’ worden genoemd als oorzaken van de 

gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Dat houdt meteen ook een 

waarschuwing in met het oog op onze eigen tijd: zó kan het dus beginnen, met 

zulke zonden… 

 

- Het nieuwe woord ‘lijdenstrein’ roept een beeld op van het leed van hen die per 

trein werden afgevoerd naar een verschrikkelijk oord; veelal de plaats waar ze 

vermoord werden. Daarom wordt even later het woord ‘doodstrein’ 

geïntroduceerd, als iets dat niet alleen toen mensenlevens verwoestte maar dat 

nog steeds doordendert… (mijn moeder vertelde onlangs enkele keren over een 

trein met hongerige Joodse mensen die zij in de oorlog heeft gezien, de 

onmacht om iets voor hen te doen, en de pijn die dat nog deed). 

Het meisje op de foto is lange tijd als een Joods meisje beschouwd, maar begin 

90-er jaren bleek uit onderzoek dat het een Sinti (zigeuner) meisje was, 

genaamd Settela Steinbach; op internet kunt u daar meer over lezen. Ook 

zigeuners (Roma) werden door de nazi’s als inferieur gezien en systematisch 

uitgeroeid. 

 

- De auteur plaatst de zoete ‘vruchten’ van de liefde (vgl. Galaten 5:22) 

tegenover de wrange uitwerking van de haat. Alleen de liefde wint! 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Ds. A. Spaans 

Herdenking 

Op dinsdag 4 mei 

jl.vond de jaarlijkse 

Dodenherdenking plaats 

in Colijnsplaat, evenals 

vorig jaar zonder 

publiek. Deze is terug te 

kijken en luisteren op 

kerkdienstgemist.nl, 

maar daar is het geluid 

niet zo best. U kunt dat 

echter ook doen op 

www.youtube.com/watc

h?v=Dkao91PldTI , en 

dat is beter te verstaan. 

Daar is ook het 

buitengebeuren met de 

kransleggingen te volgen. 

 

Gelukkig is er massaal gehoor gegeven aan de oproep om thuis te blijven en het 

programma vandaar te volgen. 
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Afscheid Riet 
 

Een aantal keren heeft hier al de aankondiging gestaan dat Riet Tazelaar per 1 mei 

wilde stoppen als beheerder van de Thuishaven, en een oproep voor sollicitanten 

voor deze functie. Inmiddels is die 1e mei vorig weekend gepasseerd en heeft ze 

haar sleutels ingeleverd. Op deze plaats wil ik haar graag hartelijk danken voor 

haar jarenlange beschikbaarheid en inzet voor onze ‘ontmoetingsruimte’ (later De 

Thuishaven genoemd) en voor de activiteiten die daar plaatsvonden. Ik kan hierbij 

ook uit eigen ervaring spreken: Janke en ik hebben er zelf een paar keer onze 

verjaardagen daar gevierd en dat was dan uitstekend verzorgd. 
 

Intussen zoeken we nog steeds een opvolg(st)er voor Riet. Hannie en Agaath 

hebben te kennen gegeven deze functie niet over te nemen maar wel beschikbaar te 

willen blijven om te helpen. Wie o wie voelt hier wat voor? 
 

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/kerkdiensten/kerktv/(er kan maar een beperkt aantal 

mensen bij aanwezig zijn). De contactpersoon van de kerkenraad van de Nieuwe 

Kerkgemeente Middelburg 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. 

 

 

 

 

Hemelvaart 
 

A.s. donderdag (13 mei) is het Hemelvaartsdag. Er stond voor die ochtend een 

gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente van Wilhelminadorp gepland, 

waarbij de kerkgangers uit Wilhelminadorp per auto hierheen zouden komen, maar 

helaas kan dat wegens de coronacrisis niet doorgaan. 

In Wilhelminadorp worden sinds afgelopen zondag (2 mei) weer diensten in de 

kerk gehouden. Bij gebrek aan internet waren er daar vorig jaar en dit jaar geen 

online vieringen, zoals hier. Afgesproken is nu dat ik donderdagmorgen de dienst 

daar doe, terwijl de Hemelvaartsdienst in Colijnsplaat a.s. woensdagmiddag om 16 

uur al wordt opgenomen. Vanaf dat tijdstip kunt u deze dienst dus al bekijken en 

beluisteren op kerkdienstgemist.nl, maar dan kan natuurlijk ook op de gewone tijd 

van donderdag 10.00 uur. 
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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. 

 

Dienst vanuit de Dorpskerk.  
 

Op zondag 9 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.   
 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat 
 

ds. A. Spaans 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat


 

 

Online viering op zondag 9 mei 2021 in de Dorpskerk 

 

Voorganger:  Ds. A. Spaans 

Ouderling:     Mevr. J. van Achterberg 

Organist:       Dhr. A. Verhorst 

Koster:           Dhr. J. Siereveld 

 

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor Kerk in Actie (noodhulp 

Syrische vluchtelingen).  

 

De bloemengroet is deze keer voor Corella Nijsse. 

 

Orgelspel voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zang: Lied/Psalm 149:1 en 3 [opname 16-02-2020] 

 

Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen. 

Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden.  

Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet. 

 

De Heer gedenkt in gunst de zijnen. Hij kroont de zwakken en de kleinen. 

Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu ophanden. 

Wees verheugd, die de Heer verbeidt, nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 

Prijs dan zijn naam bij dag en nacht en roem zijn grote macht. 

 

Stilgebed, bemoediging en groet 

 

Zang: Evangelische Liedbundel 351 [opname Nederland Zingt] 

 

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. 

Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid. 



 

Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.  

Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

Gebed om Gods ontferming en vergeving 

 

Loflied: Lied 903/Gezang 426:1 en 5 [opname Nederland Zingt] 

 

Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt? 

Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. 

Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven. 

Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint, 

hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind. 

Wil mij de genade geven, U te dienen, hier en nu; 

God die liefde zijt, aan U vast te houden, heel mijn leven, 

tot ik U na deze tijd liefheb in der eeuwigheid. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Psalm 107:1-3, 10-16 

 

‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Zo spreken zij die door 

de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep van de angst, bijeenbracht uit 

alle landen, uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden. (…) Soms 

woonden zij in donkere krochten als slaven met ijzeren boeien,want ze hadden zich 

tegen Gods woorden verzet,de raad van de Allerhoogste verworpen,hij liet hen 

buigen onder een zware last,ze vielen, en er was niemand die hielp.  

 

Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER – hij heeft hen gered uit vele 

gevaren,haalde hen weg uit donkere holenen brak hun boeien aan stukken.Laten zij 

de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht, bronzen 

deuren heeft hij verbrijzeld, ijzeren grendels verbroken. 

 

Voordracht en orgelspel: Lied/Psalm 116:1,2,3 en 4 

 

God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 

Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 

en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 

heb ik de naam des Heren aangeroepen 

en weende: Heer, mijn God, bewaar mijn ziel! 

 



Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 

Hij wil zich altijd over mij ontfermen. 

Zijn kracht kwam mij eenvoudige beschermen.  

Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 

O God, mijn God, die van de dood mij redt, 

mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 

mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, 

geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 
 

Schriftlezing: 2 Korintiërs 1:1-11 
 

Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil 

van God, en van onze broeder Timoteüs. Aan de 

gemeente van God in Korinte en aan alle heiligen in 

heel Achaje. Genade zij u en vrede van God, onze 

Vader, en van de Heer Jezus Christus. Geprezen zij 

de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de 

Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons 

altijd troost en ons in al onze ellende moed 

geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God 

ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen 

geven. Zoals wij volop delen in het lijden van 

Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons 

door Christus geeft. Onder-vinden we tegenspoed, 

dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt.  
 

Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde 

lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat 

zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. U moet 

weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten 

doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat 

het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven, we waren er 

zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet 

ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die 

de doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde 

doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd: hij zal ons altijd redden. En 

ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de 

dankzegging voor de gunst die hij ons bewezen heeft. 
 

Voordracht en orgelspel: Lied 968/Gezang 303:1,4 en 5 

 

De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, 

geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, 

dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. 

Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om. 
 

In 't woeden aller tijden is nooit het lied verstomd: 

Gods hoede zal ons leiden, de volle vrede komt! 

Geloven wordt aanschouwen, als uit de hemel daalt 

de bruid, de hoge vrouwe, de kerk die zegepraalt. 



 

Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, 

met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. 

Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd 

de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid. 

 

Uitleg en verkondiging. Tekst: Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn 

wonderen aan mensen verricht, bronzen deuren heeft hij verbrijzeld, ijzeren 

grendels verbroken. (Psalm 107:15-16) 

 

Orgelspel - Voordracht en orgelspel: Lied 869/Gezang 431:4,5 en 6 

 

Ik riep de Heer aan in de nood: O God, hoor naar mijn klagen! 

Toen redde Hij mij van de dood. Zijn goedheid blijft ons dragen. 

Daarom, o Here, dank ik U, o dankt Hem met mij, dankt Hem nu! 

Geef onze God de ere! 

 

Wie alle troost ontberen moet en wien geen mens kan helpen, 

houd moed, God zal met overvloed van heil u overstelpen. 

Hij buigt zich over het bestaan van hen die door de diepte gaan. 

Geef onze God de ere! 

 

Ik wil U, Heer, mijn leven lang van ganser harte prijzen 

en in mijn lied, mijn lofgezang mijn dank aan U bewijzen. 

Mijn hart, verheug u in de Heer, lichaam en ziel, verblijdt u zeer! 

Geef onze God de ere! 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 

 

 

Voordracht en orgelspel: Evangelische Liedbundel 235 

 

Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind, 

tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind! 

Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat, 

o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat. 

 

O doe genade ervaren aan 't bevend hart 

en breng het tot bedaren bij vreugd' en smart. 

Laat m' aan uw voeten rusten, mij hulp'loos kind, 

vertrouwen en berusten, voor d' uitkomst blind. 

 

En blijft m' ook soms verborgen uw grote macht, 

Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. 

Neem dan mijn beide handen en leid uw kind, 

tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind. 

 

Zegen 

 

 



 

Zang: Lied 708/Gezang 411:1 en 6 [opname 03-05-2020] 

 

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 ende 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 

 

 


