
(GOED)NIEUWSBRIEF 2
Geen kerkdiensten en geen ontmoetingen in De Hoeksteen

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

Een teken van verbondenheid
Dat willen we laten zien met deze (goed)nieuwsbrief, een lichtpuntje in deze tijd.
Verbondenheid door het luiden van de klok op woensdagavond 7 uur, samen met de 
Hervormde Kerk en samen met honderden andere kerkklokken in Nederland.
Verbondenheid door allerlei initiatieven 

Verbondenheid door gebed. Wilt u met ons meebidden:
– voor alle gemeenteleden
– voor onze mensen in de zorg, die extra risico lopen
– voor de mensen die zich alleen voelen, niet uit huis kunnen of durven
– voor de mensen, die hun geliefde niet mogen bezoeken
– voor de mensen die met school en studie bezig zijn

Namens de kerkenraad: Tonneke van Dorp, Willy Hollander, Marianne Jansen, Nico de 
Lange, Maaike van der Ster en Jan en Marian van der Wel

Vervreemding en vernieuwing
Het zijn dagen van vervreemding. Dingen die anders zijn dan anders. Er zijn mensen blij 
met de verstilling – zeker als de zon schijnt en ze daar nu meer tijd voor hebben. Maar 
anderen lopen het contact met hun dierbaren mis, en begrijpen het vaak niet. De stilte 
beklemt hen.  
Terwijl de één ineens thuis zit omdat allerlei opdrachten worden afgezegd, dreigen werkers
in gezondheidszorg en andere belangrijke sectoren te worden overvraagd. 
Een verlieservaring is het ook, een rouwperiode – en juist in zo’n periode kan dagelijks 
ritme zo belangrijk zijn. Maar juist dat missen we nu net. 

Het zijn ingrijpende tijden – maar we zeggen als pelgrims ook: het is vastentijd. 
Palmpasen dient zich al aan. De stille week ligt in het verschiet. Pasen. 
Waaraan verbinden we ons juist nu? Waaraan ‘vasten’ we ons vertrouwen? Hoe verstillen 
we deze dagen, op weg naar Pasen? Is het ook een tijd van vernieuwen?

Voor mij zijn liederen nu eens te meer belangrijk. Voor zondag 29/3 werd al weken 
geleden door een liturgiecommissie een lied aangedragen dat ik nog niet kende. Het 
laatste deel daaruit wil ik u en jullie niet onthouden. Ze raken mij, nu ik zo uit mijn 
alledaagse doen ben. De ander voor ogen houden. En daarbij vertrouwen op het licht dat 
God in mij wekt – ander, nieuw licht misschien…



Geef ons hier als teken van uw kracht
de moed om door te gaan
als mensen voor elkaar
opdat wij leven gaan.
God wek het licht in mij
laat in mij liefde vrij.
Schenk mij de wijsheid, kracht tot hoop
en help mij stil te zijn.

(Ineke Vos, bundel Zangen voor Zoeken en Zien nr. 318: 3)

Ik wens u en jullie allen gezegende dagen toe – samen op weg naar Pasen.

Ds. Nico de Lange

Van de liturgiecommissie
Vanuit de liturgie commissie weer een muzikale bemoediging. Deze keer samengesteld 
door Ben Veldstra. Hij zou het zeer op prijs stellen om een reactie te ontvangen. Ben geeft
aan dat hij de gemeente mist als hij nu orgel speelt. Reacties kunt u sturen via de 
adressen onder Contact.
Wij wensen iedereen weer veel luisterplezier en hopen dat er muziek bij zit die het hart zal 
raken.
Voor de volgende (goed)nieuwsbrief kan iedereen nog liederen met you-tube link (link= de 
blauwe onderstreepte code, die begint met https: klik daarop) inleveren. Het is de week 
daarop Stille week en het is mooi als daar de liederen bij passen.
Met muzikale groet van Aly Dekker, Ben Veldstra, Marieke Zijderveld en Marian van der 
Wel

Teresa Berganza zingt: O del mio dolce ardor
Een liefdeslied van ongekende schoonheid. En zij zingt 
het loupezuiver.

https://www.youtube.com/watch?v=BU-a1aqXAcY

Olga Zinovieva zingt: Pie Jesu van Faure
Ontroerend in de kwetsbaarheid en schoonheid van de 
stem

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

Inessa Galante zingt: Ave Maria van Caccini
Genieten van een sopraan die met haar stem de hoogste 
hemel in het licht brengt. Uitluisteren tot het eind, wat dan 
wordt het verbluffend mooi.

https://www.youtube.com/watch?v=QvEQ8pw84mg

Kathleen Ferrier (alt) zingt van de Messiah de 
aria: He was despised.
Ze beschikte over een zo moederlijk donker timbre, zo fijn 
om te luisteren. De tekst gaat over het lijden van Jezus. 
Je voelt de  bedroefdheid en smart in haar diepste wezen.

https://www.youtube.com/watch?v=7YpakMroSWU

Aksel Rykkvin zingt: Laudate dominum van 
W.A.Mozart
De melodie van Mozart is zo treffend mooi, en deze 
jongen brengt het ontroerend op de bühne.

https://www.youtube.com/watch?v=q9rvyvssvuI

Thomas Quasthoff / Daniel Barenboim. We 
horen van Schubert - Der Leiermann –
De lierdraaier bibberend van de kou op het koude ijs, die 
geen cent in zijn schoteltje (= zijn teller) krijgt. Je krijgt het 
er koud van.

https://www.youtube.com/watch?v=pze4NxCOjg0
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Mahalia jackson zingt O little town
Bij dit lied heeft Mahalia mij destijds in mijn jeugd 
helemaal voor zich ingenomen. Dat was pas zingen. Hier 
kon ik geen genoeg van krijgen. Alles wat zij zong was 
van zo’n intense spiritualiteit.

https://www.youtube.com/watch?v=cidgw3uDIzg

Mahalia Jackson en Louis Armstrong: A 
closer walk with thee
De vrouw die ik in mijn jeugd uitermate boven alles 
bewonderde in haar enthousiasme. Zij kon zingen vanuit 
haar ziel.  Hier op latere leeftijd, heerlijk jazzy. met die 
andere grootheid Louis Armstrong.

https://www.youtube.com/watch?v=3wX-YWOr8RQ

Barbara  Streisand zingt Somewhere. 
En toch ook even naar een andere geweldige zangeres: 
Barbara Streisand. Een schitterend lied wat ik ooit op een 
begrafenis hoorde en daarna had het een plekje gekregen
in mijn hart. Ooit zal er voor ons ergens een plekje zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=cAu3a7CMA84

Andrea Bocelli zingt Time to say goodbye. 
Echt zo’n melodie die je niet meer kunt kwijtraken.

https://www.youtube.com/watch?v=guRSl3n5nOc

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn

Liedboek 416

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

Contact

Ruimte voor gesprek
Nu bezoeken soms op bezwaren kan stuiten is het eens te meer van betekenis dat we 
tegenwoordig elkaar goed kunnen bereiken via de telefoon. In deze periode bied ik 
dagelijks telefonisch spreekuur van 8.30-9.30 en van 15.00-16.00 uur op 079-3603101. 
Maak er vrijmoedig gebruik van.
Ds. Nico de Lange

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

Website https://www.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
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