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Geen kerkdiensten en geen ontmoetingen in De Hoeksteen

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

Geloven in generaties

In dagblad Trouw – ik ben al jaren zeer tevreden
abonnee – schreven vader en dochter van Weezel
elkaar enige tijd lang open brieven. Twee
perspectieven op dezelfde wereld. 
In één ervan vertelde dochter Natascha over hoe
ze vroeger weinig begreep van de
maatschappelijke betrokkenheid van haar ouders.
Als puber was ze met heel andere zaken bezig.
Goed zittende nagellak en het juiste merkkleding en schoenen. Maar uiteindelijk leek ze in 
betrokkenheid toch meer op haar ouders dan ze eerst wilde toegeven. Op een bepaald 
moment sprak ze duizenden mensen toe op het Maliveld bij een anti-Trumpdemonstratie. 
Min of meer tot haar eigen verbazing – lees je tussen de regels door.  ‘Het is gek dat 
generaties langzaam opschuiven, schrijft ze. Om dan met een voor mij hartverwarmende 
zin af te sluiten: ‘Kijk maar rustig naar je televisie, lieve pappa. Je hebt genoeg gedaan om
de wereld een beetje mooier te maken. Nu is het aan mij’.

Dat ontroerde me. Ik ben zelf vader van vier dochters, de jongste net zo’n beetje puber-af. 
Heel herkenbaar, wat Natascha hier schrijft. Eén van mijn dochters nam op een gegeven 
moment maar geen vriendinnen meer mee. Ze schaamde zich ervoor dat onze TV nog 
zo’n oude ‘buik van achter’ had… 
Maar met trots herken ik ook de wending. Als je in je kinderen ineens geraakte 
betrokkenheid bij de samenleving ziet. Op hun eigen manier, aansluitend bij hun eigen 
interesses, maar in de grond heel herkenbaar. De kerk heeft daar lang niet zo’n rol in als 
voor mij. Maar het zijn wel degelijk mede-gelovigen. Want het tegenovergestelde van 
geloof is niet ongeloof, maar onverschilligheid.

DS REIN ALGERA



Muziek en teksten uit de gemeente

De geschiedenis van dit iconische lied is zeer actueel in de
week waarin George Floyd begraven is, de zwarte man die
in Minneapolis door politiegeweld om het leven kwam. De 
dichter van dit lied, John Newton, stond namelijk aan beide
kanten van de geschiedenis die opnieuw naar voren komt 
in de huidige bezinning op racisme. Lees verder...

https://youtu.be/Z2tPkwh4CIk
Amazing grace

Een lied voor allen in onze kerk en avondmaal
Ik hoorde lied 388 uit ons liedboek. Ik had het nog nooit 
gehoord of goed bekeken, want het notenbeeld lijkt nogal 
ingewikkeld. Ik zal het graag een keer in de Hoeksteen 
gaan instuderen met jullie allemaal. Hopelijk komt die tijd 
weer.   BenVeldstra

https://www.youtube.com/watch?v=GrWrKgQlPUk

Lascia ch’io pianga Händel, gezongen door de 
jongenssopraan Aksel Rykkvin – Hanni Kat

https://www.youtube.com/watch?v=pYPVn0wURt4

The Lord Bless You en Keep You , van John Rutter:   
Virtueel Choir  by Madrigal Batavia  Singers

https://www.youtube.com/watch?v=akT32E83zjI

De Engelse versie van “Ik zal er zijn” – Tonneke van Dorp https://www.youtube.com/watch?v=TwdXxBZBnSg

Een vaste burcht is onze God – Wenda Autencio https://www.youtube.com/watch?v=cOxb-a7mWM0

Wie lieblich ist der Maien – Hanni Kat: "Es steht in Deinen 
Händen, Dein Macht und Güt ist gross"  Dat kun je zo 
gauw vergeten 

https://www.youtube.com/watch?v=vhDR0hHs_Q0

Muziek luisteren en zingen of in stilte aanwezig zijn in de Hoeksteen.

In de afgelopen weken zijn enkelen van u naar de kerk gekomen om naar muziek te 
luisteren, even een kort gesprek te hebben of gewoon om even stil te zijn.
Ook de komende twee weken zal de kerk op onderstaande uren open zijn en bent u van 
harte welkom. 

  
      Woensdag om 15.00 uur: 
      muziek verzorgd door
      Ben Veldstra of Piet en Ariana Boon

Op donderdagmorgen is de kerk open tussen 10 en 11 uur 
om even binnen te lopen en in stilte te zitten en misschien een
kaarsje aan te steken. 

Wij vertrouwen erop, dat de Corona-maatregelen in acht 
zullen worden genomen (gezondheid, afstand, geen handen
geven).

https://www.youtube.com/watch?v=akT32E83zjI
https://www.youtube.com/watch?v=vhDR0hHs_Q0
https://www.youtube.com/watch?v=cOxb-a7mWM0
https://www.youtube.com/watch?v=TwdXxBZBnSg
https://www.youtube.com/watch?v=pYPVn0wURt4
https://www.youtube.com/watch?v=GrWrKgQlPUk
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/amazing-grace/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200613


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 kunt u overmaken via rekeningnr. 
NL60INGB0000157050  tnv Protestantse Gemeente De Hoeksteen Benthuizen.

Zondag 21 juni: Kerk in Actie - Opvang ontheemden Colombia (Werelddiaconaat)
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering 
en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen 
sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd 
door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds 
mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Samen met lokale 
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen elders een nieuw bestaan op te bouwen, 
bijvoorbeeld met een eigen bedrijf. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het 
verwerken van hun trauma ́s. Uw bijdrage help om dit mogelijk te maken. 

Van de diaconie

Deze week zullen bloemen bezorgd worden bij Heleen van der Ster als bemoediging.

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

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

Troost en kracht
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde er iets bijzonders in een Japans vrouwenkamp
op Sumatra. De gevangenen herinnerden zich klassieke muziekstukken, maar hadden 
geen muziekinstrumenten tot hun beschikking. Ze besloten de orkestmuziek te gaan 
zingen, zonder woorden. De muziek bood de vrouwen troost en kracht om te overleven. 
Onder de muziekstukken die ze zongen, was ook het Largo uit de Negende symfonie ‘Uit 
de Nieuwe Wereld’ van Antonín Dvořák. 
Het NPO Radio 4 Virtueel Bevrijdingskoor: meer dan 300 zangers zingen het Largo uit 
de Negende symfonie 'Uit de Nieuwe Wereld' van Antonín Dvořák. Muziek die mensen 75 
jaar geleden al hoop gaf in tijden van oorlog.
Luister naar deze bijzondere uitvoering https://www.youtube.com/watch?

time_continue=47&v=MNUK0gWZvBc&feature=emb_logo

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.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=MNUK0gWZvBc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=MNUK0gWZvBc&feature=emb_logo
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