
 

PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 
 

Broeders en zusters, 

U ontvangt de vijfenveertigste Zondagsbrief, tweede jaargang.  

 

 

Ook vandaag kunt u naar de dienst met een videoverbinding kijken 

en luisteren. Zondag begint de Paasdienst om 10.00 uur. 

 

 
 
Bijdrage van onze dominee. Een groet vanuit de pastorie 
 

Voor deze keer plaats ik een gedicht van Jaap Zijlstra dat ingaat op het 

spanningsveld tussen Pasen en de natuur: 
 

Het voorjaar komt, de knoppen breken 

en bloesems geven taal en teken. 
 

De vogels zingen. God wat is dit mooi. 

Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 
 

Maar kan niet. Deze dagen staat 

tussen de takken uw bebloed gelaat. 
 

De bomen lopen wonderbaarlijk uit 

rond uw verminkte, naakte huid. 
 

Spijkers die hand en hout doorboren, 

de aarde bloeit als nooit tevoren. 
 

Ik hunker naar wat gaande is, 

naar opbloei, naar verrijzenis. 
 

Maar kan het voorjaar nog niet aan, 

eerst moet de Heer zijn opgestaan. 



 

Paaswake 

Vanavond om 20.30 uur begint de jaarlijkse ‘paaswake’ in de Katse kerk. Dit jaar 

wel sterk ingekort vanwege het besmettingsgevaar. U kunt deze beluisteren en 

meebeleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1492-Protestantse-Gemeente-

te-Kats-Kortgene/events/event/15675718-202104032100 . 
 

Paasontbijt 
Voor de mensen die zich 

aangemeld hebben voor het 

Paasontbijt: dit wordt 

morgenochtend tussen acht en 

negen uur aan huis bezorgd. 

Smakelijk eten! 
 

Giftenaftrek 
 

Giften die u doet aan een 

Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI), waaronder 

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 bewijzen 

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 

about:blank
about:blank


 

Dienst vanuit de 

Dorpskerk.  

 

Op zondag 4april 2021 

kunt u via kerkdienst 

gemist alleen online de 

dienst kijken en 

beluisteren. 

 

De opname van deze 

Paasdienst is zondag 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.  

 

 

 

 

 
 

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 mevrouw Van Dijke-De Regt 

 

De collectes voor de dienst: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede 

voor Kerk in Actie (werelddiaconaat: Zuid-Afrika). 
 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat 
 

ds. A. Spaans 

 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 

 

Paasviering op zondag 4 maart 2021 vanuit de Dorpskerk 

Voorganger:    Ds. A. Spaans 

Ambtsdrager:  Mevrouw J. Euwijk 

Organist:         De heer A. Verhorst 

Koster:             De heer J. Hollestelle 

                           CD en camera:      Mevrouw J.J. Hollestelle 

 

Vandaag vieren de opstanding van Jezus Christus als een doorbraak van het licht 

en leven dat God geeft, tegenover de macht van duisternis en dood. 
 

Koor:Paascantate 
 

Welkom en mededelingen 
 

Voordracht en orgelspel: Lied 637 (melodie ‘Daar juicht een toon…’) 
 

O vlam van Pasen, steek ons aan, de Heer is waarlijk opgestaan! 

De Zoon, voor wie het duister zwicht, de Zoon is als de zon, zo licht! 
 

De Vader laat niet in het graf zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 

Hij tilt het uit de kille grond het loopt als vuur de wereld rond. 
 

De oude nacht voorgoed gedood, de toekomst kleurt de morgen rood; 

ziehier hoe God vergevend is en hoe zijn liefde levend is. 
 
 

Ziehier het licht van lange duur, ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 

o vlam van Pasen, steek ons aan – de Heer is waarlijk opgestaan! 
 

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


Stilgebed, bemoediging en groet 

 
Voordracht en orgelspel:Psalm 105:1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming) 
 

Lof aan de HEER, elk volk moet weten hoe groot Hij is, hoe Hij wil heten! 

Zing voor zijn naam en maak muziek; zijn werk is groot, zijn naam uniek. 

Wie hulp verwachten van de HEER, wees blij van hart en geef Hem eer. 
 

Vraag naar de HEER te allen tijde; zoek Hem en blijf dicht aan zijn zijde. 

Hij toonde Jakobs nageslacht zijn wonderen, zijn grote macht. 

Volk door de HEER apart gezet, denk aan de woorden van zijn wet. 
 

Leefregels:Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat 

boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, 

niet op wat op aarde is.  U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus 

verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen 

met hem, in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven: 

ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is 

afgoderij -, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die Hem ongehoorzaam 

zijn. (…) Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u 

geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat 

Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in 

alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die 

de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer 

Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.(Kolossenzen 3:1-6, 15-17) 
 

Koor: Santo, santo, santo 
 

Gebed 
 

Schriftlezing: Jesaja 8:21-9:1 
 

Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger 

lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of 

staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en 

somber is het, nacht overal. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. 

Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is, zo 

wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het Overjordaanse en het domein van 

andere volken. Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij 

die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 

 

Voordracht en orgelspel: Evangelische Liedbundel 125 

 

Geprezen zij de Heer,die eeuwig leeft. 

Die vol ontferming ieder troosten alle schuld vergeeft. 

Die heel het aards gebeurenvast in handen heeft.refrein 

 

Refrein: Hem zij de glorie,want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 

Halleluja, geprezen zij het Lam, 

dat de schuld der wereldop zich nam. 
 



Verdreven is de schaduw van de nacht. 

En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht. 

Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.refrein 
 

Hij doet ons dankbaarschouwen in het licht, 

dat uitstraalt van het kruisdat eens voor ons werd opgericht. 

En voor ons oog verrijsteen heerlijk vergezicht.refrein 
 

Schriftlezing: Marcus 16:1-8 
 

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van 

Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de 

week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze 

zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf 

wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het 

was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het 

wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: 'Wees 

niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit 

de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en 

zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: 'Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar 

zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.'" 

Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen 

door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets 

zeiden. 
 

Zang: Lied 624/Gezang 215:1 en 3 
 

Christus onze Heer verrees, halleluja! 

Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja! 

Die ten dode ging aan ’t kruis, halleluja! 

Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 
 

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja! 

Heeft verzoening ons bereid, halleluja! 

Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja! 

Eng’lenjuub’len hem ter eer, halleluja! 
 

Uitleg en verkondiging. Tekst: ‘Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen 

Petrus: "Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij 

jullie heeft gezegd."' (Marcus 16:7) 
 

Orgelspel 
 

Voordracht en orgelspel: Evangelische Liedbundel 411 
 

Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 
 

Straks als er een nieuwe dag begint en het licht het van het duister wint, 

mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan, 

hef ik daar mijn loflied aan: 
 

Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 



 

Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, 

zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan, heffen wij dit loflied aan: 
 

Jezus komt in heerlijkheid,zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw.Hij is de Heer van ons leven. 
 

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel 

 

Koor: Were you there, when they crucified my Lord? 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 

 

Zang: Evangelische Liedbundel 132 

 

U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 

heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zie Hem verschijnen, 

Jezus, onze Heer, 

Hij brengt al de zijnen in 

zijn armen weer. 

Weest dan, volk des 

Heren, blijd’ en welgezind 

en zegt telkenkere: 

‘Christus overwint’. 

U zij de glorie, 

opgestane Heer, U zij de 

victorie, nu en immermeer. 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij 

eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die 

mij vrede geeft? 

In zijn goddelijk wezen is 

mijnglorie groot, 

niets heb ik te vrezen in 

leven en in dood. 

U zij de glorie, opgestane 

Heer,U zij de 

victorie, nu en immer 

meer. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 


