
(GOED)NIEUWSBRIEF
Geen kerkdiensten en geen ontmoetingen in De Hoeksteen

Vandaar deze nieuwsbrief om in deze bijzondere tijd toch contact te houden

Gebed van Fransiscus

God,
laat mij een instrument zijn

van uw vrede,
waar haat heerst, laat mij liefde zaaien,
waar onrecht is, vergeving schenken,

waar ruzie is, eensgezindheid,
waar twijfel is, vertrouwen,

waar wanhoop is, hoop,
waar duisternis is, licht,

waar droefheid is, vreugde

Uit Vertrouwen, uitgave van PKN

Luiden van de kerkklok
Op de komende twee woensdagavonden zullen de kerkklokken van onze kerk en die van 
de Hervormde Kerk om 19.00 h luiden. 
Het is een oproep van de Raad van Kerken in Nederland om in deze tijd van onzekerheid 
een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. Met deze ‘klokken van 
hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal 
isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van 
steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en
veiligheid van medemensen. 

Kerkdienst thuis
Er zijn enkele initiatieven ontstaan om een kerkdienst thuis te beleven, te weten:
1. Uitzending van een korte viering op NPO 2 om 09.20 h op de zondagochtend. Verzorgd
    door de PKN met voorganger ds. Reuvers en uitgezonden door de EO.
2. Via het internet bijwonen van een viering zonder bezoekers vanuit de Ichtuskerk,
    Zoetermeer Noord. Te bereiken via hun website pwzn.nl     en te klikken op het sterretje
    rechts boven. Onderin beeld van de dan verschenen pagina staan de vieringen
    genoemd. Vanaf ongeveer 09.55 uur zondagochtend staat daar de dienst vermeld.
    Het kan zijn dat alleen het geluid beschikbaar wordt gesteld wegens de grote vraag op
    de kerkomroep-site. Afgelopen zondag was zelfs het geluid niet beschikbaar. We hopen 
    dat de capaciteit van de kerkomroep is verbeterd. Maar u kunt deze kerkdiensten ook
    later terugkijken.

http://pwzn.nl/


Van de liturgiecommissie
Hierbij willen wij als liturgie commissie enkele suggesties doen voor liederen die, zeker  in 
de 40-dagentijd, prachtig zijn om te beluisteren.
Een aantal zijn aangedragen door gemeenteleden als reactie om liederen aan te reiken 
voor na de preek.
Als u op de link klikt komt u op het lied uit. Vindt u dit een bijzonder mooi nummer dan kunt
u hiervan vaak soortgelijke muziek vinden in de balk er naast.
Wij hopen dat iedereen uit deze lijst iets kan vinden wat hem of haar aanspreekt.
Namens de liturgie commissie een mooie luistertijd.

Voices 8:   Ubi Caritas                           https://www.youtube.com/watch?v=JnfJL-fFMbU
Sela:  God keert alles om                      https://www.youtube.com/watch?v=KZ1wjva7X1Y
Psalmproject ps. 22 Mijn God,waarom  https://www.youtube.com/watch?v=TPi9eobNgug
Sela:  Een weg naar U                          https://www.youtube.com/watch?v=Rnow8WuGH00
Nederland zingt :  liederen ter bemoediging
Ik zal er zijn                                     https://www.youtube.com/watch?v=pFWMvos9Vgc
Vaste rots van mijn behoud             https://www.youtube.com/watch?v=EtN3nmBBB8E

Oceans: Where Feet May Fail        https://www.youtube.com/watch?v=6GGFb6LcX3U
Samen op weg naar Pasen            https://www.youtube.com/watch?v=HBatAUI6OiM
Chris Thomlin:  Amazing Graze      https://www.youtube.com/watch?v=KKo3T0j9qqo
Urker mannenkoor: Blijf mij nabij    https://www.youtube.com/watch?v=0T_dWlDAXGk
Komt tot de Vader opw. 599            https://www.youtube.com/watch?v=dX8Dn1hW6yc
Bach: Erbarme dich                        https://www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M
You rise me up                                https://www.youtube.com/watch?v=aJxrX42WcjQ
De kracht van Uw liefde, opw. 488  https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo

Voor volgende week staat er al weer een nieuwe lijst met muziek klaar samengesteld door 
onze organist Ben Veldstra.
Kent u muziek die u zou willen delen met anderen?  Over 2 weken zullen we weer een 
nieuwe lijst met muziek uitgeven. We gaan dan de Stille week in voor Pasen. Het zou mooi
zijn als u daar rekening mee houdt. Graag met you-tube link erbij.
Suggesties graag doorgeven aan de preses (zie onder contacten.)

Hulp: vraag en aanbod
Heeft u hulp nodig? Is (telefonisch) contact gewenst? Wilt u (telefonisch) hulp bieden? 
Kent u gemeenteleden, buren of kennissen met een hulpvraag?
U kunt een van de onderstaande emailadressen benaderen met deze vragen. Wij gaan 
dan ons best doen hulp te organiseren of nemen contact met u op.
Overigens zijn er zowel vanuit de burgerlijke gemeente als uit kerkelijke gemeentes 
hulptroepen en vrijwilligers beschikbaar.

Inzameling van onze gaven
In deze periode blijven we ook financieel bijdragen aan diaconale projecten, en het in 
stand houden van alles wat nodig om kerk te zijn. Giften voor verschillende doelen kunt u 
overmaken via rekeningnr. NL60INGB0000157050  tnv Protestantse Gemeente De 
Hoeksteen Benthuizen. Vermeld voor welk doel u bijdraagt, dan wordt dat geregeld.
De diaconale doelen in deze periode zijn:
– Noodhulp in Zuid-Soedan
– Binnenlands Project Halte 2717
– Werelddiaconaat in Ghana
– Jongeren doorleven het Paasverhaal
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Voor bijzonderheden over deze doelen verwijzen wij u naar het kerkblad maart vanaf 
blz. 18. Heeft u geen kerkblad, maar wilt u deze ontvangen? Stuur een verzoek naar de 
preses!

Heeft u zelf iets voor de volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten!

Contact
Preses tel: 0636551512  preses@pkn-dehoeksteen.nl
Scriba                              scriba@pkn-dehoeksteen.nl
Diaconie                          diaconie@pkn-dehoeksteen.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief aan de hand van ons bestand met emailadressen. Mocht u deze nieuwsbrief 
niet meer willen ontvangen dan volstaat een email aan de preses. U wordt dan uit deze tijdelijke mailinglijst  
verwijderd.

”Ruimte scheidt de lichamen, maar niet de geesten”
                                                      Erasmus


