
 

PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 
 

Broeders en zusters, 

U ontvangt de drieënveertigste Zondagsbrief, tweede jaargang.  

 

 

Ook vandaag kunt u naar de dienst met een videoverbinding kijken 

en luisteren. Vorige week een heel bijzondere belevenis. 

 
Bemoediging Psalm 23:4 

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, 

uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 
 

 
 

 

Bijdrage van onze dominee. Een groet vanuit de pastorie 

 

Hier is weer de tekst van een lied. Het is een bekende „negro spiritual‟: 

 

Were you there when they crucified my Lord? (Were you there?) 

Were you there when they crucified my Lord? 

O sometimes it causes me to tremble! tremble! tremble! 

Were you there when they crucified my Lord? 

 

Were you there when they nail'd him to the cross? (Were you there?) 

Were you there when they nail'd him to the cross? 

O sometimes it causes me to tremble! tremble! tremble! 

Were you there when they nail'd him to the cross? 

 



Were you there when they pierced him in the side? (Were you there?) 

Were you there when they pierced him in the side? 

O sometimes it causes me to tremble! tremble! tremble! 

Were you there when they pierced him in the side? 

 

Were you there when the sun refused to shine? (Were you there?) 

Were you there when the sun refused to shine? 

O sometimes it causes me to tremble! tremble! tremble! 

Were you there when the sun refused to shine? 

 

In het Nederlands vertaald (en verkort): 
 

Was jij erbij toen ze mijn Heer kruisigden? Toen ze Hem aan het kruis nagelden? 

Toen ze in zijn zijde staken? Toen de zon niet meer wou schijnen? O, soms doet 

het mij beven…! 
 

Dit is de versie die het eerst gepubliceerd werd, in 1899. Er zijn ook andere 

versies, bijvoorbeeld met „tree‟ (boom) in plaats van „cross‟ (kruis), of met een 

toegevoegd slot over Pasen: „Were you there when He rose up from the dead?‟ 

(was je erbij toen Hij opstond uit de doden?) Het lied is ontstaan bij de zwarte 

slaven in de VS in de 19
e
 eeuw. Zij herkenden hun eigen lot in dat van de 

gekruisigde Jezus. Het leed dat hen werd aangedaan overbrugde een afstand van 

meer dan 18 eeuwen. 

 

Het lied roept ons op om die 

afstand nu ook te overbruggen 

vanuit onze eigen situatie naar de 

lijdende Jezus Christus op 

Golgotha. Dat gebeurt ook in het 

bekende lied “Als ik in gedachten 

sta bij het kruis van Golgotha” 

(Evangelische Liedbundel 114) en 

in het gedicht van Revius“‟t En 

zijn de Joden niet, heer Jesu, die 

U kruisten…” met de slotregels: 

“Ik ben „t, o Heer, ik ben „t die u 

dit heb gedaan, ik ben de zware boom die u had overlaân, ik ben de taaie streng 

waarmee Gij ging gebonden, de nagel en de speer, de gesel die u sloeg, de bloed-

bedropen kroon die uwe schedel droeg, Want dit is al geschied, helaas!  om mijne 

zonden.” 
 

Stof tot overdenken op Goede Vrijdag… 
 

Morgenochtend 
 

Morgen is het Palmzondag, het begin van de Stille Week die voorafgaat aan Pasen. 

Een zondag die altijd een tweeslachtig karakter heeft: enerzijds de blijdschap en 

hoop waarmee Jezus door een groep aanhangers onthaald wordt in Jeruzalem, 

anderzijds de wetenschap dat er in die stad binnenkort geen plaats meer voor Hem 

blijkt te zijn. Dit spanningsveld wordt kort weergegeven met “Heden Hosanna, 

morgen kruisig Hem…!‟ 
 



We leven alweer een maand of drie in een „lockdown‟ om de verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan. Als Dorpskerk Colijnsplaat zijn we daar ook in 

meegegaan, met online vieringen met zo min mogelijk mensen. Voor 

morgenochtend maken we hierop een eenmalige uitzondering: het wordt de 

hoogste tijd om afscheid te nemen van drie aftredende kerkenraadsleden (Janny, 

Hendrikjan en Joop); bij Janny zou dat een jaar geleden al gebeurd zijn als er toen 

nog geen coronavirus was geweest. Tegelijk is het ook urgent dat de vier nieuwe 

ambtsdragers bevestigd worden zodat ze volop mee kunnen doen, anders blijven 

Coby en Joke er met z‟n tweeën voor opdraaien. 
 

Dat gebeurt nu dus, en als 

kerkenraad hebben we 

besloten om familie en 

vriend(inn)en van deze zeven 

mensen hierbij welkom te 

heten; anders zou het voor hen 

toch wel een erg kale 

bedoening zijn. Voor deze ene 

keer maken we dus gebruik 

van de vrijheid om een 

kerkdienst met maximaal 30 

personen te houden. Uiteraard 

verzoeken we alle aanwezigen 

dringend om zich aan de 

coronaregels te houden, zoals 

het gebruik van mondkapjes 

en het bewaren van voldoende afstand. De andere gemeenteleden kunnen de dienst 

volgen op kerkdienstgemist.nl (gelukkig inmiddels met beeld erbij). Daarna gaan 

we weer verder zoals we dat nu gewend zijn, ook op Goede Vrijdag en Pasen. 

Voor de tweede keer al, want vorig jaar was dat ook zo, maar het moet dan maar 

zo; al worden de gewone diensten waar je vrijuit naar toe kunt gaan zeer gemist. 

Zoals er al lange tijd zoveel gemist wordt waar mensen behoefte aan hebben of aan 

gehecht zijn, in onze samenleving… Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor 

beide besluiten: zowel om voorlopig nog geen diensten te houden voor de duur van 

deze lockdown als om morgen daar voor één keer van af te wijken. 
 

Giftenaftrek 

Giften die u doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waar-onder 

plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland, zijn onder 

voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Vanaf 2021 zijn giften die u in contanten doet 

echter niet langer fiscaal aftrekbaar. Wilt u nu uw gift fiscaal kunnen aftrekken, 

dan kan dat alleen via een bancaire overboeking. Het einde van deze fiscale aftrek 

geldt zowel voor particulieren als bedrijven. 
 

Bancaire overboeking 

Om een gift fiscaal af te kunnen trekken, moet u een gift met schriftelijke be-

wijzen kunnen onderbouwen. Bij een contante gift kon dat tot en met 2020 via een 

kwitantie. In de praktijk bleek dit echter fraudegevoelig. Zo zijn er giften met 

kwitanties aangetoond die nooit bij het goede doel zijn u in 2021 uw gift fiscaal 

kunnen aftrekken, dan zult u de gift dus via een bancaire overboeking moeten 

doen. 



 

Vacature 

Riet Tazelaar heeft te kennen gegeven per 1 mei te stoppen als beheerster van de 

Thuishaven. Daardoor ontstaat een vacature en zijn wij op zoek naar een 

opvolg(st)er. 

 

Indien je interesse hebt of meer wil weten over vergoeding of taakinhoud, neem 

dan contact op met Ko Marinissen 0630240296. 

 

Ds. A. Spaans 

 

Paasontbijt 
 

Beste mensen,  

Tot onze grote vreugde wil de diaconie u 

uitnodigen om voorafgaand aan de 

Paasviering op DV 4 april 2021 het 

traditionele paasontbijt thuis te mogen 

ontvangen. Het ontbijt wordt op een 

professionele manier door de catering 

Kallewaard klaargemaakt en wij brengen 

het Corona proef bij u thuis.  

U kunt zich tot 30 maart hiervoor 

opgeven bij:  

 

Margreet Houterman, Hovenierstraat 18, 

Tel:  695300, Mobiel: 06 25537710 

e-mail: margreethouterman@gmail.com . 

 

Mogen wij weer op u rekenen?   
 

Een hartelijke groet van uw diaconie, mede 

namens de andere diaconieën van Noord-

Beveland, die deze actie ook organiseren op 

dezelfde tijd. 

 

Dienst vanuit de Dorpskerk.  

 

Op zondag 28 maart 2021 kunt u via kerkdienst 

gemist alleen online de dienst kijken en 

beluisteren. De dienst begint  zondagmorgen om 

10 uur in de Dorpskerk en is vanaf dan te 

beluisteren. De dienst wordt geleid door Ds. A. 

Spaans 

 

De dienst vindt plaats met zo min mogelijk 

mensen in de kerk en wordt alleen online en nu 

met beeld uitgezonden.  

 

mailto:e-mail:%20margreethouterman@gmail.com


 

Contact met vrijwilligers 
 

Heeft u behoefte aan dagelijks telefonisch contact, dan kunt bellen naar Joke de 

Haze, telefoonnummer  06-42848557. Zij neemt contact op met een vrijwilliger 

die, wanneer u dat prettig vindt, u elke morgen belt tussen negen uur en half tien, 

om gewoon even te vragen hoe het met u gaat of een gezellig praatje en een 

glimlach. Schroom u niet om met Joke te bellen. We zijn en blijven bereikbaar via 

de telefoon. 
 

De collectes  
 

We roepen u op in de collectes bij te 

dragen via de bank. Een bijdrage is 

mogelijk voor de kerk en voor de 

diaconie. Dit kunt u doen door een 

overmaking op een van deze of beiden 

bankrekeningen te doen:  
 

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat  

rekeningnummer NL98RABO0373717466  

of de Diaconie van de PG Colijnsplaat:  

rekeningnummer NL87RABO0312200749 

. 

 

 
 

De Diensten vanuit de Dorpskerk in Colijnsplaat: 

 

De uitzendingen via kerkdienst gemist en kerktelefoon kunt u 

beluisteren via de onderstaande link. Door op de link te klikken 

(of gelijktijdig Ctrl en Rechter muisklik, u ziet dan een 

aanwijzer) gaat u naar de uitzending. 
 

De uitzending begint zondagmorgen om 10 uur. Iets eerder begint het orgelspel.  
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat 

 

De liturgie van de dienst, die via de kerktelefoon of internet is te beluisteren en te 

bekijken, treft u onderstaand aan.   
 

Bloemengroet: De bloemengroet is voor dhr. Den Oudsten. 

 

De collectes voor de dienst: De eerste collecte is als gebruikelijk gepland voor de 

kerk, de tweede deze keer voor de voedselbank. 

 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat 
 

ds. A. Spaans 

 
 
 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat


 

PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 

 

Kerkdienst op zondag 28 maart 2021 in de Dorpskerk 

Voorganger:  Ds. A. Spaans 

Ambtsdrager:  Mevr. J. de Haze 

Organist:         Dhr. A. Verhorst 

Koster:            Dhr. H. Jobse 

 

Dit is de zesde zondag in de Veertigdagentijd: Palmzondag.  
 

Orgelspel voor de dienst 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zang: Lied 552:1 en 3 
 

Dit is een dag van zingen! Voorgoed zijn wij bevrijd. 

Gods kracht zal ons omringen, zijn liefde duurt altijd. 

Ontsloten is de poort, scharnierend op de vrede, 

wij zullen binnentredenen leven ongestoord. 
 

Dit is een dag van zegen, een dag van feest en licht, 

van palmen hoog geheven, van zon en vergezicht. 

Geef ons vandaag de moed, het met uw naam te wagen, 

uw vrede uit te dragen.  Loof God, want Hij is goed! 
 

Stilgebed, bemoediging en groet 
 

Voordracht en orgelspel: Lied/Psalm 24:1 en 5 
 

De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein, 

de wereld en die daarin wonen. Het land rijst uit de oceaan, 

rivieren breken zich ruim baan om Gods volmaakte macht te tonen. 
 

Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog, 

ruim baan voor de verheven koning. Wie is die vorst zo groot in kracht? 

Het hoofd van 's hemels legermacht! Hij komt, Hij maakt bij ons zijn 

woning. 
 

Afscheid van Janny, Hendrikjan en Joop 
 

Gedicht 
 

Zang:  The Rose`(Bette Midler) 
 

Bevestiging van Judy, Ad, Bram en Ko 
 

Zang: Lied 967/Gezang 313:1,5 en 6 
 

Zonne der gerechtigheid, ga ons op in deze tijd, 

opdat al wat leeft de dag in uw kerk aanschouwen mag. Erbarm U, Heer. 
 

Geef geloof aan wie Gij zendt, hoop en liefde, dat op ‟t eind 

wat met tranen werd gezaaid met gejuich mag zijn gemaaid. Erbarm u, Heer. 



 

Laat ons zo uw heerlijkheid zien in deze donkere tijd, 

opdat wij nu en voortaantrouw U ter beschikking staan.Erbarm u, Heer. 
 

Gebed 
 

Schriftlezing: Marcus 11:1-10 
 

Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de 

Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: „Ga naar 

het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen 

vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en 

breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom 

jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, 

hij zal het meteen weer terugsturen.”‟ Ze gingen 

op weg en vonden een veulen dat buiten op straat 

bij een deur was vastgebonden en ze maakten het 

los. Er stonden een paar mensen die vroegen: 

„Waarom maken jullie dat veulen los?‟ Ze zeiden 

wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de 

mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen 

naar Jezus en legden hun mantels op het dier en 

hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels 

uit op de weg, anderen spreidden takken met 

bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter 

hem aan kwamen, riepen luidkeels: „Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam 

van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in 

de hemel!‟ 
 

Voordracht en orgelspel: Lied/Psalm 118:9 en 10 
 

Dit is de dag, die God deed rijzen, juich nu met ons en wees verblijd. 

O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. 

Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in 's Heren naam. 

Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al tezaam. 
 

De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. 

Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. 

Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. 

Laat aller lof ten hemel rijzen; Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
 

Schriftlezing: Marcus 14: 1-11 
 

De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. 

De hogepriesters en Schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door 

middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens 

het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in Bethanië in 

het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een 

feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat 

gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie 

uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: „Waar is 

deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd 



denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen 

geven.‟ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: „Laat haar met rust, waarom 

vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds 

voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd 

bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen 

bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal 

niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze 

gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie 

gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. 

Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld 

het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter 

herinnering aan haar verteld worden wat zij 

heeft gedaan.‟ Toen ging Judas Iskariot, een 

van de twaalf, naar de hogepriesters om hem 

aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, 

waren ze opgetogen en beloofden ze hem 

geld te zullen geven. En hij zon op een 

mogelijkheid om hem op een geschikt 

moment uit te leveren. 

 

Voordracht en orgelspel: Lied 563 (melodie „Gelukkig is het land…‟) 
 

De geur van mirre hangt in milde overdaad 

en schrijft met groots gebaar waarvoor de liefde staat. 

Zij bouwt een monument, legt bloemen op een graf. 

Mijn afscheid geldt de mens die mij ooit alles gaf.  
 

Heeft niet diezelfde geur als kind hem al omhuld? 

Een wolk van mirre heeft zijn kribbe rijk gevuld. 

Een wijze gaf het aan, sprak woordeloos van rouw 

als teken hoe Hij ooit zijn einde vinden zou. 
 

Ik spaarde levenslang de balsem in mijn kruik, 

mijn laatste zorg en wens, naar het aloud gebruik. 

Dit leven met de dood is afgelegd sinds Hij 

mij al zijn liefde bood. Zijn sterven maakt mij vrij. 
 

Het weten van zijn dood blijft mij mijn leven bij. 

Maar wie komt in mijn uur en zalft met liefde mij? 

Hij die van het begin tot aan het bittere end 

de koninklijke geur van pure mirre kent. 
 

Uitleg en verkondiging. Tekst: Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren 

van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen 

vooruit. (Marcus 11:1) 
 

Orgelspel 
 

Voordracht en orgelspel: Evangelische Liedbundel 118 

 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. 

Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. 



 

Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, 

  Hij heeft zijn leven afgelegd. 

 Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,  

gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 

En in de tuin van de pijn verkoos Hijals een lam te zijn, 

verscheurd door angst en verdriet, maar toch zei Hij: Uw wil geschied‟. 
 

Zie je de wonden zo diep? De hand die aard‟en hemel schiep, 

vergaf de hand die Hem sloeg.De Man, die onze zonden droeg. 
 

Wij willen worden als Hij.Elkanders lasten dragen wij. 

Wie is er need‟rig en klein?Die zal bij ons de grootste zijn. 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en „Onze Vader‟ 
 

Zang: Evangelische Liedbundel 396:1 en 3 
 

Grijp toch de kansen, door God u gegeven! 

Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 

Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 

D‟ arbeid der liefde, gedaan om u heen. 

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 

alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 

maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. 

dat houdt zijn waard‟ en zal blijven bestaan. 
 

Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 

‟t wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard‟. 

En eens daarboven, daar vinden we weder 

vruchten van ‟t zaad, dat wij strooiden op aard. 

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 

alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 

maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. 

dat houdt zijn waard‟ en zal blijven bestaan. 
 

Zegen 
 

Orgelspel 
 

 


