
NIEUWSBRIEF 9 
Geen kerkdiensten en weinig ontmoetingen in De Hoeksteen

Vandaar een tweewekelijkse informatiebrief om in deze bijzondere tijd op de hoogte te blijven

Meditatie

Geboren om (niet) te leiden
Maar Mozes hield vol: ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch
iemand anders, wie u maar wilt.’

Exodus 4: 13

Je zou het bijna niet durven, om tegen iemand in te gaan die in de verschijning van een 
brandende struik tegen je begint te praten. Terwijl je waarschijnlijk alleen maar op zoek was
naar een verloren schaap. Ik heb de weigering van Mozes altijd een beetje lachwekkend 
gevonden, vroeger – kijk eens naar je afkomst, kijk eens waar God je naartoe bracht. 
Geboren onder de slaven, opgegroeid aan het hof. Natuurlijk ben je dan een geboren 
ambassadeur, een brug tussen de twee werelden. Maar Mozes heeft anders voor ogen: écht
niet dat hij ambassadeur wordt, of een brug. Laat iemand anders het maar doen – wie dan ook.

In verband met de viering van 75 jaar bevrijding las ik ergens dat mensen die macht willen, 
constant bang zijn om die macht ook weer kwijt te raken. Ze handelen naar die angst, en 
nemen daardoor verkeerde beslissingen. Misschien dat God daarom voor Mozes koos – juist
de vertwijfeling maakt Mozes tot de uitgelezen – of uitverkoren? – persoon om iets aan de 
situatie van Gods volk in Egypte te veranderen.

Wij hebben onze vrijheid nog, ook 75 jaar later nog, maar Mozes had het niet. Teveel 
verantwoordelijkheden voor een volk dat zo groot werd, en nog groter zou worden. Hij had 
er niet voor gekozen, maar deed het maar wel. Geheel in eigen stijl – niet alleen als brug 
tussen de Egyptenaren en de Israëlieten, maar ook tussen de Israëlieten en God. Zo dichtbij 
God, dan kan je alleen nog maar een voorbeeld zijn. Al twijfel je nog zo aan je eigen kunnen.
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Rondom de Hoeksteen

Verslag kerkenraadsvergadering 7 mei
– Opening met Psalm 87.
– De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. Inmiddels is duidelijk dat bijna alle 
kerkenraadsleden wiens termijn af loopt, bereid zijn deze te verlengen. Uitzondering is Tonneke van
Dorp, zij zal op startzondag als scriba afscheid nemen. Een aantal vrijwilligerstaken blijft zij doen. 
Ook in het College van Kerkrentmeesters is een vacature. Vanuit de organisten is de wens 
uitgesproken versterking te krijgen. Gemeenteleden kunnen zich melden bij een van de 
kerkenraadsleden als zij in De Hoeksteen willen helpen openstaande taken willen vervullen.
– Alle ingekomen stukken zijn doorgestuurd aan de kerkenraadsleden.
– Er volgen enkele besluiten, welke hieronder als belangrijke mededelingen zijn omschreven.
– De kerkenraad heeft verder uitgebreid tijd genomen om aandacht te schenken aan de signalen uit
de gemeente. De algemene indruk is ontstaan dat het naar omstandigheden, overwegend goed gaat
met de gemeenteleden.
– Bij de rondvraag en aandachtspunt is genoemd:

 Om in 2021er voor te zorgen dat we bij bijzondere gelegenheden vlaggen. 
Mocht u dat graag willen verzorgen kunt u zich melden bij preses of scriba.

 Ook in 2021 vieren we zes keer het Heilig Avondmaal.
 Nico De Lange zal samen met Johan Roest (van Halte 2717) voorgaan op Startzondag. 

– Afsluiting met een verhaal van Jaap Zeilstra: “Het geheim van het graan”.

Belangrijke mededelingen

 De kerkenraad heeft studie gemaakt van adviezen rondom de herstart van vieringen in De 
Hoeksteen. Er komt veel bij kijken om dit op een verantwoorde manier te doen. Daarom zal
een commissie worden gevormd die de nodige voorbereiding kan doen.
OPROEP: wilt u meedenken over verantwoorde openstelling van ons gebouw?

Meer informatie en aanmelden, graag bij de scriba.

 Komende weken zal op donderdagochtend de kerk open zijn van 10 tot 11 uur.
Met dit inloopuur krijgt iedereen de gelegenheid een kaarsje aan te steken of enkel even te
zitten. Als er mogelijkheden zijn kan een kort praatje gemaakt worden.
LET OP: bij betreden van ons gebouw gelden de algemene richtlijnen. 

Aanwijzingen van de gastheren/vrouwen zijn leidend.
De toiletten kunnen niet gebruikt worden.
Bij binnenkomst zal verzocht worden handen te desinfecteren.

 Regelmatig zal op woensdagmiddag, voor een inloop halfuurtje de kerk open zijn. Er kan 
naar muziek geluisterd worden.
NOOT: houd de komende nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.

 Er is geen Pinksterviering met gemeenteleden. Wel zal een video worden opgenomen met 
een vesper. Ook zal een extra Pinksteractie opgezet worden.
NOOT: lees over het laatste verder bij: Doe de Videogroet.

 Het voornemen is een herstart te maken met een Heilig Avondmaalviering met dominee 
Nico de Lange op zondag 12 juli.
LET OP: enkel als aan alle algemene eisen voldaan kan worden en

we iedereen weer veilig welkom kunnen heten.
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Doe de Videogroet
Mist u ook het onderlinge contact? Wilt u iemand de groeten doen waar u normaal altijd naast zit in
de kerk, of wilt u de gehele gemeente een fijne zondag en Pinksteren toewensen, een hart onder de 
riem steken of eventjes laten weten hoe het met u gaat? Dat kan!

Film, uzelf met uw mobiele telefoon (of laat het iemand anders doen) en stuur dit op.
Een aantal dingen om rekening te houden:
– Probeer het kort te houden! Tussen de 5 en maximaal 15 seconden.
– Houd de telefoon a.u.b. horizontaal als u filmt, dus in de breedte.
– Stuur het bericht naar boonb  m@  g  m  a      il  .  c  o  m  
– Ik zie uw video graag vóór aanstaande donderdag tegemoet.

BEN BOON

Inloop activiteiten
– Woensdagmiddag 13 mei heeft Ben Veldstra een ruim half uur muziek gespeeld in De Hoeksteen. 
Daarbij waren zeven gasten aanwezig. In navolging daarop zal op woensdag 20 mei van 15 tot 
ongeveer 15.30 uur orgel gespeeld worden door Piet Boon. Er zal gelegenheid voor samenzang zijn.

– Voor wie behoefte heeft aan een meditatief stiltemoment is op donderdagochtend 21 mei,
Hemelvaartsdag, de kerk speciaal van 10 tot 10.30 uur open. Een kaarsje branden mag.

Vanaf 10.30 uur is er ook nog een half uur ontmoeting voor degenen die graag een kort praatje
willen komen maken. Er is GEEN koffie.

Van alle bezoekers wordt verwacht dat zij zich houden aan de algemene richtlijnen en aan de 
aanwijzingen van de gastheer/vrouw. Voor elk bezoek geldt het verzoek bij binnenkomst uw handen
te desinfecteren. De toiletten kunnen niet gebruikt worden.

Diaconie

Lief & leed
Iedere week brengt de diaconie de bloemen weg die, in normale tijden, 
op onze liturgische tafel in de Hoeksteen zouden hebben gestaan. 
Bloemen gaan naar onze jarigen, gemeenteleden die een 
huwelijksjubileum vieren, of ter bemoediging naar bijvoorbeeld zieken.
De "kanselbloemen" van 10 mei zijn, met een groet van ons allen, bij 
Annie Koorneef gebracht in verband met haar verjaardag.
Een hartelijke felicitatie gaat naar Nico de Lange en zijn vrouw.
Zij zijn deze week opnieuw gelukkige grootouders geworden.

MARIANNE JANSEN

Zomerzangavonden vervallen
Kan het wel, kan het niet, soms hoopten we tegen beter weten in dat de zomerzang door kon gaan. 
De organisatie ziet geen oplossingen als de afstand 1,5 meter moet zijn en het maximum 100 gasten.
We wensen jullie ondanks alles een goede zomer en een goede gezondheid. En vast tot volgend jaar.

Namens de protestantse gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude Rijndijk

Aanbevolen collecten
24 mei: Binnenlands project. h  tt  p  s://ww  w  .h  a  l  t  e  2717.  n      l/  
31 mei: Steun in de rug jonge open kerk in Marokko.

h  tt  p  s://ww  w  .k  er  k  i  n  actie  .  n      l/  p  r  o  jecte  n      /ste  un  -  i  n  -      d  e-r  ug  -  voo  r  -j  ong  e  -  op  e  n  -  k  er  k  
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College van Kerkrentmeesters

Oud papier
Wordt opgehaald op de derde woensdag van de maand: 20 mei.

Verantwoording van gaven
In deze periode blijven we ook financieel bijdragen aan diaconale projecten en het in stand houden
van alles wat nodig is om kerk te zijn. Giften kunt u overmaken via rekeningnummer 
NL60INGB0000157050 ten name van Protestantse Gemeente De Hoeksteen Benthuizen.

1 maart Halte 2717 € 74.60 8 maart KIA pioniersplekken € 94.80

Kerk en Eredienst € 54.55 Kerk en Eredienst € 71.30

Stichting Badtasan € 91.60 Buitenlands project € 87.25

De laatste weken is voor de diaconie een aantal giften ontvangen.

Noodhulp Soedan € 50 Halte 2717 € 65 KIA € 60

Straatmeisjes Ghana € 30 Jongeren Paasverhaal € 15 Kinderen in de knel € 20

JOP € 30 Ghana € 20 Nicaragua € 10

Diaconaat € 325

Tevens is voor Kerk en Eredienst in de maanden maart en april € 350 ontvangen.
WOUT HOLLANDER

Bijbelleesrooster

Zaterdag 16 mei Psalm 34 Houvast 23 mei Exodus 
21:28-22:3

Vergelding

Zondag 17 mei Exodus
20:1-17

Gezag 24 mei Exodus
22:4-16

Wat … als …

Maandag 18 mei Exodus 
20:18-26

Ontzag 25 mei Exodus 
22:17-30

Vreemdelingenwet

Dinsdag 19 mei Exodus
21:1-11

Vrije slaven 26 mei Exodus
23:1-17

Geen vriendjespolitiek

Woensdag 20 mei Exodus 
21:12-27

Geregelde ruzie 27 mei Exodus 
23:18-33

Onder begeleiding

Donderdag 21 mei Matteüs 
28:16-20

Hemelvaartsdag 
Hemel en aarde

28 mei Exodus
24:1-18

Ook een grote daad van 
God: zijn Verbond

Vrijdag 22 mei Psalm 47 Hooggestemd 29 mei Ruth 1:1-22 Gelukzoekers

“Over elke berg leidt een pad,

hoewel het niet altijd zichtbaar is vanuit de vallei.”

Theodore Roethke
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