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Zondag 19 maart.  
Zondagsaandacht:  
de 4e zondag van de 40-dagentijd heet zondag 
Laetare  - Zondag Laetare: vierde zondag van 
de Veertigdagentijd = derde zondag voor 
Pasen. 
Laetare betekent: "Verheugt u!". De naam is 
afgeleid van Jesaja 66:10,  "Verheugt u met 
Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die 
haar liefhebt". Deze zondag wordt ook wel 
Klein Pasen genoemd. De weken die ons naar 
Pasen leiden staan niet alleen in het teken 
van lijden; midden in deze periode belijden 
wij dat het lijden tot verheerlijking geleid 
heeft en dat de blijdschap over de verlossing 
de kern van het evangelie is. Midden in de 
voorbereidingstijd op Pasen straalt de 
blijdschap even door over wat ons wacht. 
 
Lezing: Matteus 27: 27-37/45-54 
Rondom het lichaam van de gestorven 
Christus staan niet alleen vrienden en familie. 
Er waken ook een paar stoere Romeinen, 
beroepsmatig aanwezig. Zij hebben een eigen 
verhaal, een eigen kijk op Jezus. En worden 
door het gebeuren op Golgotha overrompeld. 

  

 
Collecte in de dienst voor de diakonie: 
missionair werk. Collecte voor de kerk bij 
uitgang. 
 
NB: deze morgen geen kindernevendienst 
omdat er ’s middags een kinderkerkdienst is. 
 
Kinderkerkdienst: 
Om 17.00 uur een viering voor alle kinderen! 
Thema: broodnodig! 
Ouders, opa’s en oma’s, buren en andere 
grote mensen zijn ook van harte welkom.  

 
 
Bloemen gingen zondag 12 maart naar:  
dhr. A.N. Reijnierse, Noordweg 8, Biggekerke 
 
Vesper in de 40-dagentijd:  
Donderdag 24 maart 2023 is de derde vesper 
om 19.00 uur in de kerk van Zoutelande. 
Voorafgaande aan de vesper kunt u tegen een 
vrijwillige bijdrage deelnemen aan de sobere 
maaltijd. Aanvang 17.45 uur. Opgave voor de 
sobere maaltijd graag uiterlijk dinsdag bij 
Adrie Minderhoud: tel 552206  of 
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Givt-app. 
Misschien wist u het al maar het is ook voor 
de Prot Gem. Koudekerke mogelijk om met je 
telefoon de collectes te betalen. Dit gaat met 
de Givt-app. Hieronder een kleine toelichting 
hoe je eraan mee kunt doen. In de kerk en in 
de Klimop liggen ook folders die wat meer 
over de app, de installatie en het gebruik 
ervan uitlegt. Nu alvast een korte uitleg om 
mee te beginnen. 
 
Download de Givt-app in de App Store of in 
Google Play. Registreer jezelf eenmalig als 
gebruiker door je gegevens in te vullen. 
Vervolgens werkt het net zo makkelijk als het 
geven van contant geld. 
 
Open de app, selecteer het bedrag dat je wilt 
geven en kies vervolgens de manier van 
geven: 
– beweeg je telefoon langs een 
collectemiddel. (in de kerk) 
– scan een QR-code. (Dit kan ook thuis) 
– selecteer een doel uit een lijst. (Dit kan ook 
thuis) 
– of geef op locatie. (In de kerk) 
Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je 
bankrekening afgeschreven en aan de kerk 
overgemaakt.  
 
Wanneer je op het moment van geven geen 
internetverbinding hebt, wordt de opdracht 
op een later moment bij het heropenen van 
de app verstuurd. Bijvoorbeeld als je thuis 
bent en weer gebruik maakt van Wifi. 
 
Kom je er niet uit vraag hulp, iemand van de 
kerk, kinderen, kleinkinderen (zijn reuze 
handig hierin) of een goede bekende enz. 
Succes. 
 
Vanaf komende zondag beschikbaar! 
 
Mocht u bang zijn tijdens de dienst whats-app 
berichten ontvangen (met geluid en al): weet 
dat u bij de instellingen op uw telefoon het 
geluid kunt dempen en uitzetten. 
 

Even over zingen  met Pasen… 
Zingen is je hart laten spreken. Of het nu 
vrolijk is of triest, het is emotie die vrij komt.  
De dagen rond Pasen zijn de meest intensieve 
en expressieve dagen van de kerk. Zelfs kerst 
kan daar niet tegenop. In deze dagen moet 
dus gezongen worden: gemeentezang. 
Klagend, ingetogen, een week lang. Maar dan 
moet het dak eraf. Paaszangen zijn altijd 
uitgelaten. Paaszangen zijn ongekend 
krachtig. Ik hoop dat u zich mee laat nemen, 
mee laat voeren, tot opgetogenheid. Ik ben 
op zoek naar zangers: geen koorzangers, 
maar zangers die de gemeentezang die week 
gloed en diepte willen geven.  Het gaat er niet 
om dat het mooi klinkt ( al is dat mooi 
meegenomen), maar dat de gemeente vrij en 
met overtuiging zingt. Te vaak klinkt 
gemeentezang te vlak. De liederen van de 
kerk verdienen het om met hart en ziel 
gezongen te worden. Vandaar deze oproep! 
De hele” goede” week door zijn er diensten, 
korte en langere. Korte avondvespers, op 
maandag, dinsdag, woensdag; en daar klinken 
vaste terugkerende gezongen gebeden. Witte 
donderdag, het laatste avondmaal van Jezus, 
Goede vrijdag, dit jaar met staties, teksten en 
liederen, stille zaterdag, waarin toch ook 
gezongen wordt, en dan Pasen: voor wie wil, 
bij zonsopgang aan het strand. (ja, komen als 
het nog donker is…!) Dan later, met de 
kerkdienst, zingend in de tuin, als we de 
paaskaars aansteken en achter het licht, dat 
Christus uitbeeldt, de kerk betreden: zingen 
omdat onze ziel en zaligheid hier gevierd 
wordt… : voor al die momenten zijn er 
zangers nodig. U hoeft niet alle diensten te 
komen: kom wanneer u kunt. Graag zou ik 
een avond voorafgaand aan die week liederen 
willen repeteren. Vandaar een oproep: 
donderdag 30 maart, (na de vesper in 
Biggekerke), om 20.00 uur, in de kerk van 
Koudekerke. Ik zie u graag( zeiden ze in 
Belgie),  Hans Neels 
 
Met een hartelijke groet,  ds Anne-Gera Los 


