
(GOED)NIEUWSBRIEF 16
Geen kerkdiensten en geen ontmoetingen in De Hoeksteen

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

Naar Psalm 84 – Vogelbode

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.

(uit Psalm 84: 2 Nieuw Liedboek)

Die morgen werd ze wakker als na een slechte droom. Of zij die ook werkelijk gehad had, kon ze
zich niet herinneren. Maar het onprettige gevoel over de nacht verbond haar wel met de dag die
voor haar lag. Vandaag moesten er lastige knopen worden doorgehakt. Maar hoe? Ze had er al
weken over had nagedacht, maar wat was goed? 
Met tegenzin sloeg ze haar dekbed open. Haar blote voeten op het koude zeil maakten het er niet
beter op. Het liefst zou ze weer terug kruipen in bed en heel deze dag diep slapend overslaan.
Maar dat zou niets oplossen, dat wist ze ook wel.
Rillend in haar kamerjas liep ze naar de keuken en zette de waterkoker aan. Ze verlangde naar de
troost van thee. Even je handen warmen aan het glas en dan een paar slokken morgenmoed voor
deze dag. 
Het water kookte gelukkig vlug en ze schonk het over een zakje van haar favoriete kruidenthee uit.
De geur deed goed. Ze sloot  haar ogen, legde haar handen om het prettig warme glas en snoof
aan wat opdampte uit het langzaam kleurend water. 
Toen ze haar ogen weer opendeed zag ze uit het raam een vogel bij het nest in haar achtertuintje.
Net toen die het takje uit zijn snavel kunstig bij het nestje ingevlochten had, raakt een straal van de
vroege morgenzon hem even aan. Ze zag dat de vogel zijn vleugels wat spreidde en zich liet
warmen, zoals zij zelf dat aan het hete theeglas deed. 
Het ontroerde haar. Ineens schoot haar te binnen: had ze daar laatst niet een lied over gezongen,
in de kerk waar ze af en toe wel kwam? Iets over een mus, een zwaluw, een nest, het huis van
God? Dat ging ook over warmte. En over vertrouwen, als ze het zich goed herinnerde. Dat beeld
had haar bij het zingen toen ook echt geraakt... 
De zon verdween weer achter de wolken. De vogel vloog weg en ging met nieuwe energie op
takjesjacht. Maar de warmte bleef. Het voelde alsof die van haar handen naar haar hart getrokken
was. Ze glimlachte in zichzelf. Een vogel als bode die Geestkracht bracht voor steile hellingen van
de dag. Een groet met vertrouwen waarmee haar morgen opnieuw begon. 

DS REIN ALGERA
Psalm 84 uit Psalmen van nu https://www.youtube.com/watch?  v=ezKY6L_4YYU  

https://www.youtube.com/watch?v=ezKY6L_4YYU


Muziek uit de gemeente

Een lied van Huub Oosterhuis: Wat altijd is geweest https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=Ef5RvSZxU3Y&feature=emb_logo

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag https://www.youtube.com/watch?v=uXUSQEvdZCY

Vader, maak ons één https://www.youtube.com/watch?v=lJyssDLVWdM

Groot meezingconcert: Cantique de Jean Racine https://www.youtube.com/watch?v=Qw8CUVUPIqg

Glorious things of thee are spoken. Je hoort hier de 32 
voets orgelpijpen (zware grommende bassen) zo mooi. 
Terwijl het ook nog eens een heel mooie melodie is.

Nog een keer, maar dan heel wat minder bombastisch

Ben Veldstra

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

https://www.youtube.com/watch?v=_iSHG-qtbtk

Krachtig en hoopvol: lied ‘U geeft rust’ overstijgt kerkmuren
–  Ben Boon

https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0

Sweet low sweet chariot – Ben Boon https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=lkomi0bsplw&feature=emb_logo

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel https://www.youtube.com/watch?
v=HXmudUJYMxk&feature=youtu.be

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

  
  Ben Veldstra en Piet Boon hebben op woensdagmiddagen 
  een muzikale bijdrage in De Hoeksteen geleverd. Dat was
  afgelopen woensdag de laatste keer. Hartelijk dank voor
  jullie inzet en enthousiasme!

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).
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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 5 juli: Kerk in Actie - 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? 
 

Van de diaconie

Deze week zullen bloemen bezorgd worden bij Ellen Verheul omdat zij, tijdens de vakantie
van ds. Nico de Lange, paraat stond voor als dat nodig zou zijn.

Zegenliederen

Er komen stromen van zegen https://www.youtube.com/watch?v=EegFD-QXvJI

Sela: Gods zegen voor jou https://www.youtube.com/watch?v=bSdU4WN_BRs

Verborgen zegen https://www.youtube.com/watch?v=gnoKtMgm7ZU

Gebed om zegen https://www.youtube.com/watch?v=e0sMkhN9mCM

Zegenlied https://www.youtube.com/watch?v=0WH9ehXDamw
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Contact
Preses                             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.
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