Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de zesenvijftigste Zondagsbrief
Bijdrage van onze dominee. Een groet vanuit de pastorie
Nu ik dit schrijf is de eerste wedstrijd van het (uitgestelde) EK bezig. Ik ga u
niet vermoeien met beschouwingen over de kansen van Oranje en de speelwijze
van Frank de Boer (dat doen anderen al, en ik weet er geen zinnig woord over te
zeggen). Het gaat mij er nu om dat voetbal een teamsport is waarbij
samenwerking heel belangrijk is. Een team kan uit nog zo goede spelers bestaan,
maar als elke voetballer alleen voor zichzelf loopt te spelen gaat het niet goed.
Dat spitst zich bijvoorbeeld toe wanneer je met de bal aan de voet bij het doel
van de tegenstander komt en met een beetje geluk wel zou kunnen scoren, maar
een medespeler er beter voor staat. Wat doe je dan? Geef je de bal af of ga je
voor eigen succes en roem? Een team dat een hechte eenheid vormt komt nogal
eens verder dat een elftal sterke solisten.
Een beetje speels zou je kunnen zeggen dat kerkzijn en gemeentezijn ook
‘teamsport’ is. Je doet het niet op je eigen houtje maar als deel van het geheel.
De Bijbel is daar heel duidelijk over. Jezus zegt dat ‘een huis dat tegen zichzelf
verdeeld is geen stand kan houden’, en Paulus gebruikt de vergelijking met de
leden van een lichaam. Petrus grijpt terug op het beeld van het huis (of de
tempel), waarin wij als ‘levende stenen’ zijn. Daartoe worden wij geroepen. De
coronatijd is wat dat aangaat een test geweest, maar ook een stimulans voor de
saamhorigheid. Laten we hopen dat het tweede het zichtbare resultaat zal
blijken!
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 13juni 2021 kunnen maximaal 30 personen de dienst weer bezoek.
Via kerkdienst gemist kunt ude dienst online kijken en beluisteren. De dienst
begint zondag om 10 uur in de Dorpskerk en is vanaf dan te beluisteren. De
dienst wordt geleid door mevr. T.Valk.
Wilt u de zondagsbrief afdrukken en meenemen? De beamer is namelijk nog
niet in gebruik. Na de dienst is er geen collecte, deze graag via de bank.
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.
Zingen in de kerkdienst
Het lijkt erop dat we nog heel even door moeten gaan met het inzetten van voorzangers en uiteraard hopen we dat we over niet al te lange tijd weer samen
kunnen zingen.
Mis je het zingen ook zo? En zou je graag een keer mee willen zingen als voorzanger? We zouden dat heel fijn vinden, want de bezetting van voorzangers is
krap vanwege andere taken. Je bent uitgenodigd om een keer mee te zingen om
te ervaren hoe dat is. Je hoeft echt geen geschoolde stem te hebben.
We zingen op een verantwoorde manier, met glazen schotten tussen de zangers.
Daarmee vergroten we de veiligheid en beschermen we elkaar.
Je kunt je opgeven bij Judy van Achterberg, tel. 06-18480316 of
jvanachterberg@zeelandnet.nl .

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, rekeningnr. NL98RABO0373717466
of de Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. 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

Orde van Dienst voor zondag 13 juni 2021 in de Dorpskerk
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Koster:

Mevr. T. Valk
Mevr. J. van Achterberg
Mevr. J. Euwijk-Fraanje
Dhr. A. Verhorst
Dhr. H. Jobse

De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor het Durlstone Project in
Zimbabwe. De bloemen zijn deze keer voor mevr. Filius.

Orgelspel voor de dienst
Welkom en mededelingen (door de diaken)
Zingen: Lied voor de dienst(intochtslied) Psalm 19: 1 en 3
De hemel roemt de Heer, het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht. De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag, de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord, toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare. Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt hetgeen zij openbaren.
Volmaakt is 's Heren wet, die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft. Getrouw en gans gewis
is Gods getuigenis, dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed, wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen. Recht is het woord van God
en louter zijn gebod, een licht voor onze ogen.
Stil gebed - Votum en Groet (staande)
Zingen: Aanvangslied, lied 275: 1, 2 en 3
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig, onder uw vleugels rusten wij.
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, niet hoog en breed van ons
vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden dat Gij dit lied wel zult verstaan.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
Gebed om ontferming en vergeving
Zingen: Loflied, lied 304:alle 3 de coupletten
Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: houd Hem in ere!

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar hem het woord van alzo hoge: houd Hem in ere!
Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: houd Hem in ere!
Gebed voor de nood van de wereld
Zingen: lied 275: 4 en 5
Gij zijt in alles diep verscholen, in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen met hart en ziel aan ons getrouwd.
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig, tot wij in U volkomen zijn.
Gebed om de opening van het Woord
1e Schriftlezing uit het boek Spreuken, Spreuken 3, 1-8 en Spreuken 3, 13-21
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,houd in je hart mijn richtlijnen vast.
Ze vermeerderen de dagen van je leven,geven je vele jaren van geluk.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijnen je zult waardering ondervinden.
Vertrouw op de HEER met heel je hart,steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,dan baant hij voor jou de weg.
Wees niet eigenzinnig,maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de
weg. Het zal je sterken als een medicijn,het verkwikt je lichaam.
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden,een mens die inzicht wint.
Wijsheid levert meer op dan zilver,geeft meer profijt dan goud, is kostbaarder
dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensenvalt bij de wijsheid in het
niet. Met haar ene hand schenkt ze een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met
haar andere hand. Haar wegen zijn lieflijk, haar paden vredig. Ze is een
levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen.
De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht
gevestigd. Door zijn kennis brak het water los uit de diepte
en druppelt er dauw uit de wolken. Mijn zoon, streef naar bedachtzaamheid en
wijs beraad, verlies die nooit uit het oog.

Zingen: Lied 823: 1 en 2
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.
2e Schriftlezing uit het Evangelie van Matteüs, Mat. 9, 35-37 en Mat. 10, 1-14
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en
elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos, als schapen zonder herder. Hij zei tegen
zijnleerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. (…) Daarop
riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten
uit te drij-ven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van
de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer
Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, Filippus en
Bartolo-meüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en
Taddeüs, en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou
uitleveren. Deze twaalf zond Jezus uit, en Hij gaf hun de volgende instructies:
'Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga
liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg
en verkondig: “Het ko-ninkrijk van de hemel is nabij." Genees zieken, wek
doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit.
Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem in je beurs
geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen
reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is
het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp
waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan
tot je weer verdergaat. Groet de be-woners van het huis dat je binnengaat. Laat
jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard
is, laat dan die vrede naar je terug-keren. En als ze je niet willen ontvangen noch
naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het
stof van je voeten.
Zingen: Lied 992: alle 4 de verzen
Wat vraagt de Heer nog meer van onsdan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van onsdan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
Wat vragen mensen meer van onsdan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.
Overdenking/uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 838: 1
O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.
Dankgebed en voorbede, persoonlijk stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’
Zingen: Slotlied, Lied 974: 1, 2 en 5
Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.
Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.
God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.
Zegen, beantwoord met driemaal gezongen ‘Amen’ (staande)

