
(GOED)NIEUWSBRIEF 8
Geen kerkdiensten en geen ontmoetingen in De Hoeksteen

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

Broos leven

Er leven zorgen in deze tijden over een onzichtbaar virus dat ons leven bedreigt. Juist in 
deze tijd zet het bericht van een overlijden door een ongeval je weer met een schok stil. 
Zó broos is het leven, waar we tegelijkertijd zo nadrukkelijk aan hangen.

Huub Oosterhuis heeft ooit een lied geschreven bij Psalm 139. Het is eigenlijk pas goed 
bekend geworden toen zijn dochter het op de plaat zette: “Ken je mij? Wie ben ik dan?”
In dat lied staat onder andere deze zin: 
Hier is de plek waar ik woon / een stoel op het
water. 

Een treffend beeld over hoe open onze leefplek
en ons samenzijn is. Zo breekbaar. 
Niet een stoel die stevig op de grond staat. Niet
een tafel waaraan je je kunt vasthouden. Maar
nee, zegt de dichter: een stoel op het water. 
Soms kijk ik er zo naar hoe mensen met elkaar
omgaan. En dan ontroert het mij hoe zeer
mensen houden van het leven. Als ze anderen
het leven gunnen. Als ze zich verbinden aan de ander. 
Wij hebben als mensen iets buitengewoons in ons: de mogelijkheid om met ontferming te 
reageren op de broosheid van de ander. Juist als het leven van onze medemens wordt 
bedreigd, kunnen we zacht worden, zorgzaam, liefdevol – naast alle verdriet die het ook 
op kan oproepen. In het licht van de sterfelijkheid van de ander kunnen we dingen doen 
waarvan we achteraf zeggen: dat was groter dan ik zelf ben. 

Misschien gaat het daar ook wel over als Psalm 139 zegt: Klom ik naar de hemel – u tref ik
daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 

Ds. Nico de Lange

Trijntje Oosterhuis Ken je mij https://www.youtube.com/watch?v=kHDvGTwZR2s

https://www.youtube.com/watch?v=kHDvGTwZR2s


Muziek uit de gemeente

Theo Jellema speelt van J.S. Bach een koraalbewerking: Wir 
glauben all an einem Gott BWV 740. Dit stuk heeft me ooit 
enorm geraakt toen ik in Kopenhagen het voor het eerst hoorde 
in de Jesus kirke op het Cavaille-Coll orgel. Ook dit is Bach 
helemaal ten voeten uit. Heel gevoelvol en rustgevend. 
De eerste link: Theo speelt het stuk helemaal.
En bij deze 2e link geeft hij nog wat meer uitleg over het 
stuk.

https://www.youtube.com/watch?v=R3MPXANoS5k

https://www.youtube.com/watch?v=lt_qtcK26FQ

J.P. Kellner, leerling van J.S. Bach componeerde de 
schitterende liedbewerking van: Was Got tut das ist 
wohlgetan. Sietse de Vries speelt het erg mooi. Dit heb ik 
vroeger heel veel tijdens vakanties in de auto beluisterd. Ik
kan het blijven horen zonder dat het verveelt.

https://www.youtube.com/watch?v=DUWHE7L7Szw

Terug naar de Suite gotique van Boellmann. Er zijn heel 
veel versies van deze prière a Notre-Dame. Wie speelt 
het mooist? Mijn keuze valt op deze Gerben Budding op 
het  Moreau-orgel van de Sint Janskerk te Gouda. Het is 
rustig ingetogen, precies zoals het volgens mij hoort. – 
Ben Veldstra

https://www.youtube.com/watch?v=SC7E4kvz0jU

Weiss ich den Weg auch nicht – Hanni Kat https://www.youtube.com/watch?v=WR-08BA9PQs

Christian Verwoerd: Ik kan niet zonder U   https://www.youtube.com/watch?v=1gxRV8hqzrI

Sela: Een toekomst vol van hoop https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20

Stef Bos: lied van Ruth https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA

Twee Geloofsbelijdenissen
Ik geloof in God de Vader met orgel https://www.youtube.com/watch?v=Sq2MJOh2zmA

Heer U bent  mijn leven de grond waarop ik sta https://www.youtube.com/watch?  v=XneIY3536nI  

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

Mist u het zo ook om in de kerk te komen en elkaar te ontmoeten?
Helaas zullen er voorlopig  geen kerkdiensten in de Hoeksteen zijn. Maar we hebben toch 
momenten van ontmoeting bedacht.

  Komende woensdagmiddag vanaf 15.00 uur zal er ruim 
  een half uur muziek te beluisteren en te zingen zijn. 
  Dat gebeurt in een inloopvorm, 
  d.w.z. kom en ga wanneer u wilt.

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.

Wijj vertrouwen erop, dat de Corona-maatregelen in acht 
zullen worden genomen (gezondheid, afstand, geen handen
geven).

https://www.youtube.com/watch?v=XneIY3536nI
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https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20
https://www.youtube.com/watch?v=1gxRV8hqzrI
https://www.youtube.com/watch?v=WR-08BA9PQs
https://www.youtube.com/watch?v=SC7E4kvz0jU
https://www.youtube.com/watch?v=DUWHE7L7Szw


Ingezonden door Ariana Boon-de Wit

(Ansicht)kaarten gevraagd

Door de coronacrisis ligt alle vrijwilligerswerk in de gevangenis van Alphen aan den Rijn 
stil. Ook bezoek van familie of vrienden is niet meer mogelijk. Dat vormt een groot gemis 
voor de mannen binnen deze muren.

Om toch contact met de buitenwereld te onderhouden kunnen gedetineerden nu schrijven 
naar hun dierbaren en daar zijn (ansicht)kaarten voor nodig.
Door de Geestelijke Verzorging in de P.I. is nu een actie gestart om (ansicht)kaarten te 
verzamelen voor de gedetineerden.

Zo hebben wij en ook anderen  al veel nieuwe ongebruikte (ansicht)kaarten naar de 
gevangenis gebracht. Van veel goede doelen worden van tijd tot tijd gratis kaarten 
toegestuurd!

Intussen hebben de gedetineerden ook kaarten geschreven naar bewoners van 
Verpleeghuizen en worden geschreven kaarten bijgevoegd aan de pakketten van de 
Voedselbank.
De Geestelijke Verzorging heeft inmiddels meer kaarten nodig.

Daarom aan u als lezer van deze brief de vraag: 
Hebt u nieuwe ongebruikte (ansicht)kaarten liggen?
De mannen in de gevangenis gebruiken ze graag  om contact met de buitenwereld  te 
onderhouden.
Wij brengen ze naar deze gedetineerden in de P.I. te Alphen.

Inleveren van (ansicht)kaarten kan op de volgende adressen :
Familie J. van der Wel, Ochtenstraat 7, 2731 EN Benthuizen
Familie P. Boon, Westzijdeweg 61 2391 JE Hazerswoude

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 10 mei: PKN JOP (Jong Protestant) Jong en oud leren van elkaar
Iedere twee weken komen acht jongeren van #DurfteOrganiseren in Zwartsluis bij elkaar. 
Ze zijn heel druk met het organiseren van een bezoek aan een kindertehuis in Polen. Alles
regelen ze zelf: een begroting, tickets, vervoer op locatie, het inzamelen van geld en een 
programma met activiteiten voor de kinderen.
Naast #DurfteOrganiseren zijn er nog twee groepen actief: #DurfteKlussen, die mensen 
binnen en buiten de kerk helpt met allerlei klusjes, en #DurfteTechnisch, die de beamer en 
het geluid in de kerk leert bedienen.
#Durfte is een activiteit waar tieners, jongeren en volwassenen samen aan de slag gaan 
en iets doen waar ze een passie voor hebben. Ze ontdekken met elkaar hoe ze hun 
talenten kunnen inzetten voor de gemeente, hoe ze kunnen leren van andere generaties 
en van de Bijbel.



Steun het werk van Jong Protestant. Voor meer informatie zie jop.nl/durfte

Van de diaconie 

Na de uitvaartdienst van Arie Steenwijk zijn er bloemen gebracht bij zijn vrouw Jannie.  
Zij stelde dat zeer op prijs en bedankte voor al het medeleven

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

Heer, U bent altijd mij mij,
U legt Uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij en om mij heen
uit Psalm 139

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.

http://jop.nl/durfte

