
NIEUWSBRIEF 7
Geen kerkdiensten en geen ontmoetingen in De Hoeksteen

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

Gedenken en vieren

Al enige maanden staat het thema 75 jaar vrij leven op de agenda. Alle media besteden er
op één of andere manier aandacht aan.
Voor degenen die de oorlog hebben meegemaakt kan het goed zijn, al die aandacht.
Er zijn er ook die door alle aandacht weer terug worden gebracht bij oude beelden, pijnlijke
herinneringen, diepe angst.

Vrijheid is kostbaar, want het vroeg en vraagt vaak een hoge prijs.

Ons land maakt een ongekend lange periode door waarin er geen oorlog wordt 
uitgevochten op onze grond.
Vrij leven heeft mede daardoor in de afgelopen 75 jaar andere en nieuwe betekenissen 
gekregen. Niet in het laatst door de enorm toegenomen welvaart.

Tegelijk zijn velen op zoek gegaan naar de zin in dit leven.
Een zoektocht die in de afgelopen weken onverwacht werd verdiept door maatregelen die 
onze vrijheid beperken omwille van de volksgezondheid.

Zo hebben we, in klein verband, een opname gemaakt. We willen met u, met jou thuis 
woorden bidden, een lied zingen, iets zeggen over 75 jaar vrij leven.
Zondagmorgen is deze opname via onze website www.pkn-dehoeksteen.nl te zien

Als christelijke gemeenschap kunnen we daartoe ons oor te luisteren leggen bij de 
woorden en de levensweg van Jezus. Die gaan al veel langer mee dan de 75 jaar die wij 
gedenken.

Zijn woorden en zijn manier van leven hebben mensen geïnspireerd in totaal verschillende
omstandigheden, in oorlog en in vrede, in voorspoed en bij tegenslag.
Dat geeft ons het vertrouwen dat wat wij hier nu met elkaar delen ons ook nu voedt op de 
weg die we gaan.

Ds. Nico de Lange

http://www.pkn-dehoeksteen.nl/


4 mei

Pie Jesu (Fauré) door Aksel Rykkvin – Hanni Kat
Barmhartige Jezus, die wegneemt de zonden der wereld,
Heer, geef hen rust.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Heer, geef hen eeuwige rust.

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

Als ik naar de lucht staar door Christian Verwoerd https://www.youtube.com/watch?v=8P-vkzQ_vVo

Uit de film Schindlers List https://www.youtube.com/watch?v=YqVRcFQagtI

Wij gedenken

Op 23 april 2020 is overleden Arie Steenwijk in de leeftijd van 84 jaar. Hij is bij een ongeval
om het leven gekomen. In hem verliezen we een markant lid van onze gemeente. 
In kleine kring is afscheid van hem genomen. Ook wij nemen als gemeente afscheid van 
hem, denkend aan de woorden die voor Arie ook van belang waren: “Zoek eerst het 
koninkrijk van God.”
In dankbaarheid gedenken we de volharding waarmee Arie zijn leven vorm is blijven 
geven, zijn betrokkenheid en zijn liefde voor al wat met de natuur te maken heeft. 
Wij bidden voor zijn Jannie, in deze dagen van rouw, die nu verder moet zonder haar man 
en maatje. 

5 mei

Ik zal er zijn, Kinga Bän – Barbara Siebert https://www.youtube.com/watch?v=_s0ETsS7tSg

Jezus leeft in eeuwigheid, Nederland zingt https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM

De kracht van Uw liefde https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo

Wij vieren

Herman en Annie Grootveld waren op 24 april 50 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd 
met deze bijzondere dag. Zij ontvingen namens onze gemeente een mooie bos bloemen.
Wij wensen Herman en Annie nog vele goede jaren.

https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo
https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM
https://www.youtube.com/watch?v=_s0ETsS7tSg
https://www.youtube.com/watch?v=YqVRcFQagtI
https://www.youtube.com/watch?v=8P-vkzQ_vVo
https://www.youtube.com/watch?v=qBzSoXUOfos


Gebed over  Vrijheid  van Greet Brokerhof
 

God, wat is vrijheid, als mensen nog steeds sporen dragen van het verleden.
Lijden onder de herinneringen die ze niet kunnen vergeten.

Wat is vrijheid, als het leven van mensen nog steeds wordt bepaald
door de verschrikkingen van de oorlog van toen

Wat is vrijheid, als die ervaringen zich nog steeds herhalen.
Als de oorlog diep van binnen nog steeds doorgaat...

God, 
Help ons als we stilstaan bij deze herinneringen.

Als we het verleden herdenken en er naam aan geven.
 Geef ons de kracht om de pijn die het oproept,
of de vragen die we erbij stellen, aan te kunnen

Doe ons geloven in een wereld waarin vrijheid samengaat met liefde.

Onze Vader in de hemel, Liedboek 1006 https://www.youtube.com/watch?v=bFf0PSFWqXw

https://www.youtube.com/watch?v=bFf0PSFWqXw


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 3 mei: Kerk in Actie Vluchtelingen Nigeria (Noodhulp)
Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om 
dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-
Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest 
verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale 
organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per 
jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp 
om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in 
hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil 
staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria. 

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

Liefde is God. God is Liefde. 
Liefde is eeuwig.

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.


