
 
 

Eindejaarsbrief 
 
Broeders en zusters, hierbij ontvangt u de 85e Zondagsbrief, de 
laatste van het jaar 2021. 
 

Bijdrage van onze dominee 
 
Bewaren en behoeden 
 
Zaterdag hopen we een nieuw jaar binnen te gaan. Natuurlijk vragen we ons af 
wat dat jaar ons gaat brengen. In elk geval de taak om goed voor jezelf en 
anderen te zorgen. Uw gezondheid en die van de mensen om u heen zijn het 
waard om te beschermen, daar waar dat in onze macht ligt. Dat is maar beperkt, 
maar op dat stukje hebben we nu eenmaal onze verantwoordelijkheid. 
 
In zo’n jaar kun je veel kwijtraken, niet alleen je leven en je gezondheid, maar ook 
dierbaren, je verstand, geld en goed: allemaal dingen om op te letten. Spreuken 
4:23 roept ons toe: pas ook op je hart! ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral 
over je hart, het is de bron van je leven.’ Letterlijk: ‘Meer dan alles wat er 
bewaard kan en moet worden, let op je hart, want daar komt leven uit voort.’ 
Met het hart wordt hier niet de bloedpomp bedoeld maar je innerlijk leven (je 
denken, voelen en willen). Laat dat je niet ontglippen, laat het niet bedorven 
worden, bijvoorbeeld door verbittering, trots, verkeerde verlangens, 
eigenwijsheid… Laat dat hart in contact blijven met God en zijn Woord, laat het 
gevuld zijn met zijn vrede en vreugde, 
met zijn leer, licht en liefde! Dan hou 
je het zuiver, en dat is goed voor je 
levenskwaliteit. Veel dat ons kan 
overkomen hebben we niet in eigen 
hand, maar de kern van ons leven 
hebben we zorgvuldig te behoeden 
boven alles wat er te bewaren valt.  
 
  

Zondagsbrief Protestantse Gemeente Colijnsplaat 

Een liefdevol en gezegend 



 
 
 
Meeleven 
 
Petra Sloof (Noordlangeweg 29) heeft een ingrijpende hartoperatie ondergaan in 
Rotterdam, maar die is goed geslaagd en nu is ze weer thuis. Ze heeft nog veel 
rust nodig om de komende tijd verder te herstellen en bedankt iedereen die 
belangstelling heeft getoond. 
Annie van Belzen (Westhavenstraat 3b) maakt een moeilijke tijd mee doordat ze 
weinig meer kan en veel pijn heeft. Gelukkig kan haar man Paul nog steeds goed 
voor haar zorgen. 
Nellie de Smit (Beatrixstraat 23) beleeft ook weer een zware periode, nu de 
luchtwegen en de benen opnieuw flink zijn aangetast. Hopelijk heeft ze het ergste 
nu wel weer gehad en kan ze met goede moed het nieuwe jaar in omdat ze 
verbetering bespeurt. 
Met Janke en mij gaat het al een stuk beter: elke dag een stukje vooruit. Ik denk 
dat we het eigenlijk al gehad hebben, maar de restverschijnselen moeten ook nog 
voorbij gaan. Het lijkt nu op een gewone verkoudheid, en we hebben goede hoop 
dat we volgende week het gewone leven weer kunnen oppakken, met de nodige 
voorzichtigheid. Intussen willen we op deze plek ook iedereen bedanken die in de 
afgelopen week met ons meegeleefd heeft! We wensen u Gods zegen en 
bewaring voor de komende jaarwisseling: moge zijn trouw u in 2022 vergezellen! 
 

Ds. Arie Spaans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
De Oudjaarsviering en de kerkdienst van 2 januari a.s. 
 
Ook deze diensten zullen nog niet plaats vinden in de Dorpskerk, om Ds. Arie en 
zijn vrouw de gelegenheid te geven verder op te knappen. 
 
Via “Kerkdienst gemist” kunt u de diensten kijken en beluisteren: 
 
Protestantse gemeente De Ark te Kamperland:  
Vrijdag 31 december 19:30 uur 
Zondag 2 januari 09:30 uur  
Link:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/78-Protestantse-Gemeente-Kamperland 

 
Protestantse Gemeente De Ontmoeting: 
Vrijdag 31 december 19:00 uur  
Zondag 2 januari 09:30 uur  (doopdienst) 
Link:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/814-PG-de-Ontmoeting-te-Noord-Beveland 

 

  De bloemen zijn voor fam. Minnaard.  
 
De collectes op 31 december: 
 
Er is maar 1 collecte gepland, deze is voor het eigen kerkenwerk:  
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466  
 
De collectes op 2 januari: 
 
Eerste collecte is voor de kerk:  
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466  
 
Tweede collecte is voor de diaconie. 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 onder 
vermelding van “Diaconie” 
 
Giften voor de diaconie:  
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
 
Giften voor de kerk: 
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466 
 
De liturgieën van de kerstdiensten treft u onderstaand aan.  
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,  

 
 

Judy van Achterberg 
  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/78-Protestantse-Gemeente-Kamperland
https://kerkdienstgemist.nl/stations/814-PG-de-Ontmoeting-te-Noord-Beveland


 
 

 
Protestantse Gemeente De Ark Kamperland      
 
31 december 19:30 uur, voorganger Ds. H.V.A. van Dunné, 
Rotterdam 
 

• Orgelspel 
 

• Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst) 
 

• Intochtslied 981, Zolang er mensen zijn op aarde 
 

• Bemoediging 
 

• Gebed  
 

• Lied 925, Wek mijn zachtheid weer - https://www.youtube.com/watch?v=iznylhg-MwE 

 

• Verhaal van de eekhoorn en de krekel, Toon Tellegen  
 

• Gebed voor opening van de Schrift 
 

• Bijbellezing Mattheus 6: 33-34 (NBV) 
 

• Lied 513, God heeft het eerste woord  
 

• Uitleg en verkondiging 
 

• Orgelspel 
 

• Gebed en Onze Vader  
 

• Slotlied 919, Gij die alle sterren houdt: 1,3 en 4 
 

• Opdracht en zegenbede 
 

• Lied 416, Ga met God en Hij zal met je zijn  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=iznylhg-MwE


 
 
 
Opstandingskerk Wissenkerke  
 
31 december 19:30 uur 
 

• Welkom door Ouderling van Dienst 
 

• Intochtslied: Psalm 90: 1,6,7 
 

• Votum en groet 
 

• Psalm 90: 8 
 

• Moment met de kinderen 
 

• Lied: Wij zijn voor even uit elkaar … 
 

• Gebed om de opening van het Woord 
 

• Eerste Lezing: Psalm 121 
 

• Antwoordpsalm: Psalm 121: 1,2,3,4 
 

• Evangelielezing: Lukas 2: 22-De toewijding van Jezus in de tempel 
 

• Lied na het evangelie: Lied 159a: 1,2 (Lofzang van Simeon) 
 

• Overdenking 
 

• Preeklied 511: 1,7 - 5,7 - 6,7 op melodie Sigfried Fietz  
 

• GEBEDEN 
 

• Slotlied  263: 1,2,3 
 

• Zegenbede 
 

• Gezongen Amen (Lied 431c) 
 
  



 
 
Protestantse Gemeente De Ark Kamperland      
 
Zondag 2 januari 2022 09:30 uur, Ds. M. Bakema, Vlissingen  
 

• Orgelspel 
 

• Welkom en mededelingen  
 

• Lied 513: God heeft het eerste woord. 
 

• Groet en bemoediging: 
V: De Eeuwige zij met u 
A: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
V: Onze hulp is in de naam van de Ene, 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. 
A: AMEN 

 

• Kyriegebed 
 

• Glorialied 487, vers 1 en 2: Eer zij God in onze dagen  
 

• Gebed voor de opening van het Woord 
 

• 1e lezing: Numeri 6, 22-27 (door lector) 
 

• Lied: 418 vers 1 en 2: God, schenk ons de kracht 
 

• 2e lezing: Lucas 2, 25-35 
 

• Lied: 159a vers 1: Nu is het woord gezegd 
 

• Overweging 
 

• Orgelspel 
 

• Pastorale mededelingen door de ouderling 
 

• Dankgebed en Voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
 

• Slotlied: 416 vers 1,2 en 4: Ga met God 
 

• Zegen 
 

• Orgelspel 
  



 
 
Opstandingskerk Wissenkerke  
 
Zondag 2 januari 2022, Een Nieuw Begin. Ds. Karin v.d. Broeke 
Bediening van de Heilige Doop aan Noah Marinus Pieter van Lobberegt 

 

• Welkom door Ouderling van Dienst 
 

• Intochtslied:  217: 1, 2 en 3 
 

• Stil Gebed 
 

• Votum en Groet 
 

• Lied:  513 
 

• Gesprekje met de kinderen  
 

• Kyriëgebed 
 

• Glorialied: 273: 1, 2 en 4 
 

• Schriftlezing:  Genesis 9, 8-17 
 

• Lied:  Evangelische Liedbundel 465 
 

• Schriftlezing:  Matteüs 2, 1-12  
 

• Lied:   520 
 

• Verkondiging 
 

• Lied:  Evangelische Liedbundel 278 
 

• Mededelingen vanuit de kerkenraad 
 

• BEDIENING VAN DE DOOP 
 

• Lied: 354 Jouw leven staat aan het begin. 
 

• Bediening van de doop 
 

• Lied  348: 1 en 9   
 

• Geloofsbelijdenis: 340b 
 

• Gebed voor de dopelingen en voor hen die hun levensweg delen 
 

• Dankgebed en Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

• Slotlied: 885  
 

• Zending en Zegen ;   
 

• Amen (gezongen) 431c 


