
(GOED)NIEUWSBRIEF  15
Geen kerkdiensten en weinig ontmoetingen in De Hoeksteen

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

Wat in stilte bloeit... 

De stille tuin aan het einde van het Paasevangelie leek een beetje op de wereld
van nu met lege theaters, stadions en concertzalen. En ook het slot van dat evangelie of het begin van
het Pinksterverhaal leek op ons van toepassing: 'Ze hadden de deuren gesloten omdat ze bang waren'.
De wondere wereld van de afgelopen  vier maanden is zoals de Portugese schrijver José Saramago
beschrijft in zijn roman: De stad der blinden. Een roman die ik u van harte ter lezing kan aanbevelen
deze bijzondere periode.
Een verhaal dat vertelt over iemand die zomaar blind wordt, zomaar midden in het verkeer. En al de
mensen met wie hij daarna verkeert worden ook blind. En zo verspreid de blindheid zich als een virus
over heel de stad. Regeringsleiders zijn in rep en roer. Wat te doen? Een voormalig verlaten gekkenhuis
moet dienst doen als quarantaine plek. Alle blinden worden daarheen geleid. En degene die in de buurt
van die blinde hebben verkeerd worden ook daarheen gebracht. Het besmettingsgevaar is enorm. 
Ook de oogarts is daar, die de regering het eerst alarmeerde. Het dagelijkse eten wordt bij de poort
neergezet. Iedereen moet het maar zien te redden daar in dat gekkenhuis. Wie het gekkenhuis ontvlucht
wordt neergeschoten. Binnen in het huis heerst totale chaos. De onderlinge spanningen zijn niet uit te
houden. Er is onderlinge strijd, angst en verdriet. Goed en kwaad worden daar pijnlijk zichtbaar.
Maar te midden van al die blinden in hun desolate toestand, zo schrijft Saramago, is er één iemand die
niet blind is en ook niet blind wordt. Het is de vrouw van de oogarts. Die haar man niet wilde verlaten.
Niemand weet het. Behalve haar man. Zij, die vrouw, is de enige die kan zien. 
En zonder dat de blinden het in de gaten hebben speelt deze vrouw een cruciale rol ten bate van al die
blinden daar. Ze zien het niet, maar in die totale blinde orde is er eentje die ervoor zorgt dat de hel hier
niet het laatste woord heeft. Ze wordt tot een gids voor de blinden. Wat velen niet zien en gelukkig ook
niet hoeven zien, ziet zij wel. En koste wat kost probeert ze te redden wat te redden valt.

Nu, daarover gaat volgens mij ook het evangelie. Als Maria in de stille graftuin reddeloos haar Heer
kwijt is, wordt zij bij haar naam geroepen. Als de leerlingen uit angst de deuren hebben gesloten dan
worden zij door de Geest bevrijd uit dat angstland en op hun benen gezet. Het evangelie maakt ons
attent op een nieuwe orde die opgevouwen ligt in een verdrietige, dreigende en angstige werkelijkheid.
Een nieuwe werkelijkheid die zichtbaar wordt in de bestaande. Het visioen waar die hele joodse bijbel
vrolijk vol van is, waar angst teniet wordt gedaan en de dood van z'n machtige sokkel wordt gehaald.
Zo zijn het ook in onze dagen Paas- en Pinkstermensen die langs de huizen gaan met kaarten- of
bloemengroeten, bezoek doen. Paaskinderen die gisteren in het park voor het verpleeghuis op hun
viool gingen spelen. Die blazers in de tuin van het pas weer voor bezoekers geopende wooncentrum
met hun vrolijke kopergeluid. DIE mensen, die vormen de ogen voor de blinde. Die mensen zijn het
die, juist deze dagen, laten zien dat die nieuwe werkelijkheid van Pasen en Pinksteren, niet zomaar een
miraculeus verhaaltje is, maar een waarheid die ons allen op de been houdt. 

   

DS. DICK VAN ARKEL



Rondom De Hoeksteen

Van de kerkenraad
De spanning stijgt. Kunnen we op 12 juli weer diensten houden in onze kerk? Mogelijk hebt u er 
weinig van gemerkt, maar er wordt achter de schermen enorm hard gewerkt. 

Overleg is gevoerd, plannen zijn gemaakt, spullen zijn besteld, veel is uitgeprobeerd, meningen 
moesten geïnventariseerd en vrijwilligers gevraagd om medewerking. 

De commissie herstart Hoeksteen is op papier klaar voor een viering. Of dat in de praktijk goed 
loopt, zal uitgetest worden in een doelgerichte test-viering. 

Een kleine groep gemeenteleden is gevraagd voor deze proef-bijeenkomst. We zijn dankbaar dat 
deze mensen willen bijdragen om de geplande herstart te kunnen optimaliseren. 

Wij wensen de commissie veel succes en hopen dat hun enthousiaste werkzaamheden mogen leiden
tot de gewenste resultaten. 

SCRIBAE EN PRESES

Diaconie

Lief en leed
De kanselbloemen zijn, namens ons allen, op 21 juni jongstleden gebracht bij Heleen van der Ster 
met groet en bemoediging. 

MARIANNE JANSEN 

Aanbevolen collecten

28 juni: Binnenlands project Halte 2717

5 juli: Nederland - Vakantiepret voor kinderen in armoede
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet 
op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes weg gaan, 
blijven zij achter. Leven in armoede op jonge leeftijd, is een 
probleem waar we ook in Nederland mee te maken hebben. Samen 
met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie deze kinderen verrassen 
met een vakantietas. Een rugzak vol met leuke spulletjes voor de 
vakantieperiode. Helpt u mee?

Klik hier om een van de verhalen van de collecteopbrengsten in 2019 te lezen.

Giften voor verschillende doelen kunt u overmaken via rekeningnummer NL60INGB0000157050 
tnv Protestantse Gemeente De Hoeksteen Benthuizen. Graag onder vermelding van het collectedoel.

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2019/07/kerken-in-zeeland-samen-in-actie-voor-kinderen-in-armoede


College van Kerkrentmeesters

Verantwoording van gaven

Ook in de afgelopen maand heb ik weer enige giften ontvangen. 
KIA stille ramp Corona € 50 
Diaconaat € 77,50 
Voor Kerk en Eredienst € 107,50 

WOUT HOLLANDER

Bijbelleesrooster

zaterdag 27 juni Romeinen 
8:12-25

Kinderen 4 juli Zacharia 
9:1-8

Verdediging

zondag 28 juni Romeinen 
8:26-39

Geestelijke 
bijstand

5 juli Zacharia 
9:9-17

Doel: vrede

maandag 29 juni Romeinen 
9:1-18

Trouw aan de 
belofte

6 juli Zacharia 
10:1-5

De goede herder komt

dinsdag 30 juni Romeinen 
9:19-33

Keuzevrijheid 7 juli Zacharia 
10:6-12

Het komt goed

woensdag 1 juli Matteüs 
11:2-15

Groot en klein 8 juli Zacharia 
11:1-14

Vriendelijkheid en 
Eenheid gebroken

donderdag 2 juli Matteüs 
11:16-30

Geef je gewonnen 9 juli Zacharia 
11:15-17

Herderlijk vermaan

vrijdag 3 juli Psalm 27 Niet bang 10 juli Romeinen 
10:1-13

Belijdenis

Je kunt 

je huidige situatie 

niet veranderen 

het enige 

dat je kunt veranderen 

is 

hoe je er mee omgaat.
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