
(GOED)NIEUWSBRIEF 4
Geen kerkdiensten en geen ontmoetingen in De Hoeksteen

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

U kunt de vieringen op Stille Zaterdag en Paasmorgen in de Ichtuskerk- Zoetermeer via de
kerkomroep volgen. Op onze website staat beschreven hoe deze vieringen meebeleefd 
kunnen worden. Ga daarvoor naar Vieringen Stille week en Paasmorgen

De Paaskaars is in kleine kring in onze kerk
aangestoken. Op onze website kunt u dat
vanaf zondag meemaken. Als we elkaar in de
eerstvolgende kerkdienst weer ontmoeten,
wordt dit herhaald.

Wat in stilte bloeit...
In de tuin is het stil – verbijstering heerst over
wat er gebeurt. Zowel de bewakers als de vrouwen schrikken van licht (Matteüs 28). 
Slechts de laatsten krijgen te horen: “Wees niet bang”. Waarom alleen zij? De engel 
vervolgt: “… ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.” 
Met paasmorgen is het niet klaar. Met paasmorgen is niet alles goed, of voorbij. Angst is 
niet over. Maar er is een nieuwe kijk op het leven waarnaar we te zoeken hebben. 
En we vinden die nieuwe kijk in het leven van de gekruisigde. Die was het hele evangelie 
door vooral te vinden in Galilea. En dat staat er in die tijd niet al te best op. Het is het land 
van de ‘heidenen’, een volk dat in duisternis leefde (Matteüs 4: 15-16). 
Welnu: dáár moeten  de vrouwen en de leerlingen naar toe om de gekruisigde die is 
opgestaan te ontmoeten. Om de Levende te zien, te horen, te leren kennen. Dat is bij 
degenen die in duisternis leven. In hoofdstuk 25  van Matteüs wordt dat concreet gemaakt:
voor zover je voedsel geeft aan een hongerige, water aan een dorstige, naakten kleedt, 
omziet naar zieken, gevangen bezoekt doe je dat aan de gekruisigde. 
Wie niet meetelt, wie aan de kant is gezet, wie met de nek wordt aangekeken: ontmoet 
hen – en in hen ontmoet je de gekruisigde die leeft. 
Dat zijn ontmoetingen die in stilte bloeien. Dat kan niet in het groot, met een camera of 
een journalist erbij. Nee, dat kan alleen in stilte, in het klein. 
Soms ben je je er ineens van bewust, en dan voel je ontzag: dat in de nood van de ander 
die Ander je aankijkt. 
Juist dit ontzagwekkende perspectief geeft de kerk, die leeft uit Pasen, haar doel. Ook in 
tijden waarin we niet samen kunnen komen. Juist in tijden waarin al het gewone ongewoon
is geworden. In die stilte bloeit het licht. 

Ds. Nico de Lange

https://www.pkn-dehoeksteen.nl/vieringen/184-vieringen-in-de-stille-week-en-paasmorgen


Hierbij de muzikale bijdrage. Wij wensen u een gezegende Pasen en hopen dat oud en 
jong in deze muziek zal vinden wat aanspreekt.

Zaterdag
Lezing Mattheüs  27: 57 – 66

Sela: Een weg naar U  https://www.youtube.com/watch?v=Rnow8WuGH00

Pasen

Jezus le christ (Taize) vertaling:
Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.

https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I

De steen is weg https://www.youtube.com/watch?
v=CZr99MHs4FQ&list=PL8p7n0dGaIFJrcwc2Oop7BVEjM
5zn8B2R&index=3

A toi la gloire (U zij de glorie) https://www.youtube.com/watch?v=r_Ift46_gfA

(What if God was) one of us? 
Als je met God in al zijn glorie geconfronteerd zou worden,
wat zou  je dan vragen als je maar één vraag hebt? Een 
hele interessante gedachte, verwoord in dit lied.

https://www.youtube.com/watch?v=7K1hckf1C3I        

Daar juicht een toon https://www.youtube.com/watch?
v=5xie5vDquqo&list=PLOR6Y01Kabuuw4aQ5BMEswqVKI
sfFUSVE

Ga met God en Hij zal met je zijn. https://www.youtube.com/watch?v=x--
y2gHtgSs&list=RDx--y2gHtgSs&start_radio=1

Komt tot de Vader opw. 599 https://www.youtube.com/watch?v=dX8Dn1hW6yc

De zegekroon opw. 764    https://www.youtube.com/watch?v=3xhq75MbkUU  

Groot is Uw trouw o Heer https://www.youtube.com/watch?v=KDIur5Z-MzA

Lord of the dance
Lied 839 Ik danste die morgen toen de schepping begon,

https://www.youtube.com/watch?v=YV15StV6TK0     

Pasen met de zandtovenaar https://www.youtube.com/watch?v=MMe1czHAGyQ

https://www.youtube.com/watch?v=YV15StV6TK0
https://www.youtube.com/watch?v=KDIur5Z-MzA
https://www.youtube.com/watch?v=3xhq75MbkUU
https://www.youtube.com/watch?v=dX8Dn1hW6yc
https://www.youtube.com/watch?v=x--y2gHtgSs&list=RDx--y2gHtgSs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=x--y2gHtgSs&list=RDx--y2gHtgSs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=5xie5vDquqo&list=PLOR6Y01Kabuuw4aQ5BMEswqVKIsfFUSVE
https://www.youtube.com/watch?v=5xie5vDquqo&list=PLOR6Y01Kabuuw4aQ5BMEswqVKIsfFUSVE
https://www.youtube.com/watch?v=5xie5vDquqo&list=PLOR6Y01Kabuuw4aQ5BMEswqVKIsfFUSVE
https://www.youtube.com/watch?v=7K1hckf1C3I%C2%A0%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=r_Ift46_gfA
https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ&list=PL8p7n0dGaIFJrcwc2Oop7BVEjM5zn8B2R&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ&list=PL8p7n0dGaIFJrcwc2Oop7BVEjM5zn8B2R&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ&list=PL8p7n0dGaIFJrcwc2Oop7BVEjM5zn8B2R&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=MMe1czHAGyQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rnow8WuGH00


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.
Zondag 12 april: Onderwijs kansarme kinderen. In India worden duizenden kasteloze Dalit-
kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil 
Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van 
armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen 
huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen 
en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de 
thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India te 
doorbreken.

Oud papier
Op woensdag 15 april wordt er gewoon oud papier opgehaald. Zet u het weer om 17:30 
langs de kant?

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

Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan.
Dat met Zijn Geest Hij ons omgeeft,

waar wij ook staan of gaan.

                                                Lied 642 vers 1

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.


