
 
 

Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de tweeënzestigste Zondagsbrief 

 

Bijdrage van onze dominee. Een groet vanuit de pastorie 

 

Toe be’av 

 

Wat betekent dat? vraagt u zich wellicht af, als u dit leest. Wel, het is de naam van 

een joods feest dat toevallig dit weekend (vrijdagavond 23 – zaterdag 24 juli) 

gevierd wordt. Dat woord ‘gevierd’ is ook wel op z’n plaats, want het is een 

vreugdevolle dag. Het lijkt wel een beetje op Valentijnsdag: het is ‘het feest van de 

liefde’. Een dag om je geliefde te laten zien dat je van hem of haar houdt, een dag 

ook om te trouwen. Een dag waarop volgens de joodse traditie de ongehuwde 

meisjes in witte kleren gaan dansen in de wijngaarden. Het is namelijk ook het 

begin van de druivenoogst, die eindigt op Grote Verzoendag in het najaar. Toe 

be’av is de aanduiding voor de vijftiende dag van de maand ‘Av. Het is dan ook 

altijd volle maan. 

 

Opvallend is wel dat dit feest zes dagen 

na een joodse treur- en vastentijd komt. 

Die duurt drie weken en eindigt op de 

negende dag van de maand ’Av. Dan 

wordt er met pijn in het hart 

teruggekeken op de verwoesting van de 

tempel in Jeruzalem, eerst een keer door 

de legers van Babel en later nog een keer 

door de Romeinen (beide keren bij de 

verovering van de stad). Ook andere 

rampen uit de geschiedenis van het 

Joodse volk worden dan herdacht. 

 

Vreugde en verdriet liggen zo op de 

joodse kalender dus dichtbij elkaar, 

zoals dat in ons dagelijks leven ook wel 

eens is. Er wordt de tijd genomen om te 

rouwen om wat er geleden en verloren 

is; en er wordt tijd genomen om te 

vieren dat God liefde en levensvreugde tussen mensen geeft. Dat lijkt wel wat op  

 



 

 

het smeekgebed om Gods ontferming (Kyrie), gevolgd door het loflied op Gods 

goedheid (Gloria) in de christelijk eredienst. Het doet me ook denken aan de 

aandacht voor beide aspecten van het leven in de Psalmen (bijvoorbeeld 30, 42 en 

126) en aan wat Jezus’ zegt over pijn en moeite van het baren, gevolgd door de 

vreugde omdat een mens ter wereld is gekomen (Johannes 16:20-22). Een christen 

gaat door moeite en verdriet heen naar vreugde en nieuw leven. 
 

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. 

 

Dienst vanuit de 

Dorpskerk.  
 

Via kerkdienst 

gemist kunt ude 

dienst ookkijken en 

beluisteren. De 

dienst begint 

zondag om 10 uur 

in de Dorpskerk en 

iets eerder begint 

het orgelspel. De 

dienst wordt geleid 

door dhr. Siereveld. 

De link naar deze 

dienst is: 

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

Tijdens en na de dienst is er geen collecte: deze graag via de bank. 

 

Zingen in de kerk 

 

De huidige versoepelingen laten toe dat u als gemeente weer beperkt mee mag 

zingen. Hoe fijn is dat!  Het betekent dat u zowel het aanvangslied als de liederen 

na de preek mee kunt zingen. Dat betekent ook dat totdat ook het zingen helemaal  

 

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


 

 

is vrijgegeven we nog met een aantal voorzangers moeten werken deze 

zomermaanden.U begrijpt het misschien wel: de bezetting is erg mager! De kans 

bestaat dat u wordt benaderd met de vraag of u een keer mee wilt zingen in 

augustus. Maar nog fijner als u uzelf aan wilt bieden.  Laten we het zingen ook 

samen dragen! Dank voor het in overweging nemen… 

 

Camera’s 

 

Zoals u hebt kunnen zien zijn er nu twee camera’s in de kerk aanwezig, waar-door 

het beeld bij de uitzending van de diensten nog verbeterd is. Tot nu toe hebben de 

kosters de camera(‘s) bediend, maar dat is wel een omvangrijke taak naast hun 

gewone werk. Daarom zoeken we mensen die deze taak voor hun rekening willen 

nemen: iets voor u misschien? Natuurlijk kunt u tevoren in-structie krijgen over 

hoe je dat het beste kunt doen, maar erg moeilijk is het niet. U kunt dan achteraf 

trouwens terugkijken hoe u het gedaan hebt. U kunt u hier-voor aanmelden bij Ko 

Marinissen (tel. 06-30240296, e-mail komarinissen@gmail.com) 
 

Bloemengroet 

 

De kerkenraad vraagt u om namen te noemen van mensen die volgens u in 

aanmerking komen voor de bloemengroet. Dat hoeven niet persé leden van onze 

gemeente te zijn: andere dorpsgenoten kunnen ook hiervoor genoemd worden. 

U kunt uw suggesties hiervoor doorgeven aan diaken Coby Euwijk-Fraanje: tel. 

06-30159806, e-mail cobyfraanje@icloud.com . 

 

De collectes  

 

We roepen u op in de collectes bij te 

dragen via de bank. Een bijdrage is 

moge-lijk 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, rekeningnr. 

NL98RABO0373717466  
of de Diaconie van de PG 

Colijnsplaat, rekeningnr. 

NL87RABO0312200749 

 

 

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

bekijken, treft u onderstaand aan. 

 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat, 

 

ds. A. Spaans 

mailto:komarinissen@gmail.com
mailto:cobyfraanje@icloud.com


 
Kerkdienst op zondag 25 juli 2021 in de Dorpskerk 
 

Voorganger:  De heer J. Siereveld 

Ouderling:    De heer A. Karman 

Diaken:         Mevrouw J. de Haze 

Organist:       De heer A. Verhorst 

Koster:          De heer J. Hollestelle 

Beamer:        Mevrouw J.J. Hollestelle 

Gastvrouw:    Mevrouw J. Kramer 
 

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede deze keer voor het onderhoudsfonds 

van de kerk. De bloemengroet is voor dhr. Siereveld. 
 

Orgelspel voor de dienst 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Lied/Psalm 33:2 en 8 (aanvangslied) 
 

Zing al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. 

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. 

Die zich openbaarde overal op aarde, alles spreekt van Hem. 

Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven schiep Hij door zijn stem. 
 

Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heil’ge naam is onze vreugd. 

Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. 

God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd. 
 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Zanggroep: Lied/Psalm 103:3 en 9 
 

Hij is een God van liefde en genade,  

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 



 

 

Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 

zijn grote naam, zijn grote daden eren. 

Kom allen tot de lof des Heren saam. 

Lof zij de Heer in hemel en op aarde, 

die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 

en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 

 

Woord om naar te leven: Exodus 20:1-17; Mattheüs 22:37-40 

 

Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land 

Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 

 
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden 

beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden 

op de aarde, noch van wat in de wateren onder  de aarde is. Gij zult u voor die niet 

buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die 

de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het 

vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden 

van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. 

 
Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal 

niet onschuldig houden wie zijn nam ijdel gebruikt. 

 
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk 

doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen 

werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw 

dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 

zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, 

en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en 

heiligde die. 

 
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de 

Here, uw God, u geven zal. 

Gij zult niet doodslaan. 

Gij zult niet echtbreken. 

Gij zult niet stelen. 

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, 

noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch 

iets dat van uw naaste is. 

 
Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel 

en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan 

gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de 

ganse wet en de profeten. 

 

 

 



 

Zanggroep: Lied/Psalm 119:40 en 49 

 

Uw woord is als een lamp, een helder licht, 

een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 

dat in de duisternis mijn schreden richt. 

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 

dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 

dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 

Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 

Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 

Wanneer uw heilig woord geopend is,  

zal 't als een licht het duister op doen klaren. 

Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 

uw kennis maakt onkundigen ervaren. 

 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Johannes 10:11-16 

 

Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; maar 

wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf 

aankomen, laat de schapen in de steek en 

vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen 

– want hij is een huurling en de schapen gaan 

hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en Ik 

ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk 

Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik 

zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere 

schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook 

die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem 

horen en het zal worden één kudde, één herder. 

 

 

Zanggroep: Evangelische Liedbundel 7a:1,2,3 en 5 

 

De HEER is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. 

Hij schenkt mij rust in grazig land, aan waat'ren klaar en stil. 

 

Hij is het, die mijn ziel verkwikt en die mijn schreden leidt 

in rechte sporen, om de eer zijns Naams in eeuwigheid. 

 

Al ga ik door een duister dal, ik vrees geen kwaad, want Gij 

zijt altijd met mij en uw stok en staf vertroosten mij. 

 

Zo zullen heil en goedheid groot mij volgen dag aan dag, 

en ik verkeer in 's HEREN huis, waar 'k eeuwig wonen mag. 

 

 



 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Zingen: Lied 653:6 en 7/Gezang 75:14 en 15 
 

Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; 

waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. 

Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet. 
 

O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Slotlied: Evangelische Liedbundel 186a:1,2 en 3 
 

Leid mij Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand. 

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, wees mijn Gids in ’t barre land. 

Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider, vul mij met uw Geest steeds meer. 

Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 

Laat mij zijn een Godsgetuige, sprekend van U meer en meer. 

Leid mij steeds door uwe liefde, groeiend naar uw beeld, o Heer. 

Brood des levens, brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U. 

Voed mij dat ik groei naar U. 
 

Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. 

O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later, dat uw Geest over allen koom’. 

Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 

Zegenbede, beantwoord met driemaal ‘Amen’ 
 

Orgelspel 

 

 


