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Bij de diensten  
Deze zondag vieren we met elkaar het Heilig 
Avondmaal. De morgendienst wordt geleid door ds M. 
Dubbelman en we lezen Mattheus 9: 14-17. 
Bij de uitgang worden er weer kaarten  
uitgedeeld voor jarige zendingsmede- 
werkers of hun gezinsleden.  
De avonddienst wordt geleid door ds.  
J. Holtslag. We lezen Johannes 6:28-40. 

Collecten 
1. Diaconie (Evangelische Hogeschool Amersfoort) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

  Vernieuwd camerasysteem 

Vandaag nemen we het vernieuwde camerasysteem in 
de kerk in gebruik. Doel ervan is een verbeterde zicht-
baarheid voor de kijkers thuis en in de Rank. Door een 
aantal extra camera’s te plaatsen, kunnen we er voor 
zorgen dat het aantal beeldovergangen minder wordt, 
wat het meekijken rustiger maakt. Daar is de afgelopen 
tijd de nodige bekabeling voor aangebracht en u heeft 
wellicht ook de nieuwe cameraposities al ontdekt. Wilt 
u buiten beeld van de camera’s blijven, dan kunt u op of 
onder de galerij gaan zitten. Denkt u nou juist, het lijkt 
me gaaf om het camerasysteem ook eens te mogen 
bedienen tijdens diensten, stuur dan gerust een mailtje 
naar av@hervormdgiessenburg.nl 
En echt, iedereen kan het, dus schroom niet! 

Meeleven 
*Bij sommigen is het al bekend dat onze oud-predikant 
ds. Auke Hamstra (Raadhuisstraat 38 3214 AR Zuid-
land) ziek is. Bij hem is de ziekte van Kahler geconsta-
teerd. In de voorbede gedenken we hem en bidden om 
Gods kracht en zegen. 
*Dhr. Maarten Schep (van Marlotstraat 36, 3381 CE) 
zal dinsdag 21 januari een dotterbehandeling aan zijn 
been ondergaan in het Albert Schweitzerziekenhuis te 
Dordrecht. In de dienst zullen we bidden om Gods zegen 
over de behandeling en het herstel. 

  Overleden 
Zaterdag 11 januari overleed Willem (Wim) Muis. Gedu-
rende zijn leven is hij verschillende keren ernstig ziek 
geweest, maar herstelde hij steeds. Bijna drie jaar 
geleden werd duidelijk dat hij niet meer kon genezen. 
Hij onderging behandelingen om de ziekte tot stilstand 
te brengen en dit ging lange tijd redelijk goed. Zo kon hij 
bijna elke maandagmorgen aanwezig zijn bij de schoon-
maakploeg, om de kerk schoon te maken. Ongeveer 
anderhalve maand geleden bleek dat verdere behan-
deling geen zin meer had en de ziekte zich doorzette. 
De laatste week ging zijn gezondheid snel achteruit. 
Wim Muis is 71 jaar oud geworden. Veel werk heeft hij 
verricht als vrijwilliger bij het bouwen van de nieuwe 
Rank. Gedurende zijn ziek zijn, ervoer hij de nabijheid en 
kracht van God. Dit komt ook tot uitdrukking in de tekst 
uit 2 Timotheüs 2: 11 die hij zelf uitkoos voor bovenaan 
zijn rouwkaart: Dit is een betrouwbaar woord. Want als 
wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem 
leven.  
Afgelopen vrijdag is de rouwdienst hier in de kerk 
gehouden en daarna heeft de begrafenis plaatsgevon-
den op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. 
Laten we bidden om Gods troost en kracht voor zijn 
vrouw Anneke en zijn verdere familie. 
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Agenda 
20-01 Week van Gebed, 20.00 uur,  De Til  
21-01 Week van Gebed, 20.00 uur, Kerk, 
22-01 Week van Gebed, 20.00 uur, De Stigt 
     ,,     Info-avond Into the Wild, 20.15 uur Rank 
     ,,    Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
23-01 Week van Gebed, 20.00 uur Kerk Giesen-Oude- 
           kerk 
     ,,    Zien en gezien worden, 20.00 uur Rank 
24-01 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 

  Kerk-School-Gezinsdienst 
Op de verschillende basisscholen bereiden de kinderen 
zich voor met verhalen, liederen en werkstukken. De op 
school gemaakte werkstukken zullen bovendien in de 
verschillende kerken te zien zijn, zodat er tijdens de 
kerkdienst veel herkenning is. Door middel van onder-
staand leesrooster kunt u zich ook thuis voorbereiden. 
Thema: “Had je dat gedacht…?” 
Ma: Lukas 2:1-21 (..., een Koning in een kribbe?) 
Di: Lukas 2:42-52 (…,een jongen van 12 al zo wijs?) 
Wo: Lukas 5:1-11 (…, dat de netten toch vol raakten?) 
Do: Lukas 18:35-43 (…, dat een blinde weer kon zien?) 
Vr: Lukas 23:26-48 (…, een Koning aan het kruis?) 

Opwekking 737 
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
 

Gewone Catechismus vraag 96 
Wat betekent ‘gemeenschap met Christus’ in de viering 
van het avondmaal? 
In het gebroken brood en de vergoten wijn voedt Chris-
tus ons met Zichzelf. De tekenen van brood en wijn be-
vestigen dat Hij ons met God verzoend heeft, dat Hij van 
ons is en dat wij altijd van Hem zijn. 

Goud van oud 
Rondom dit thema kwamen we vorige week na de och-
tenddienst bij elkaar. Het was een ochtend met een 
gouden randje. Wat was het fijn elkaar te ontmoeten, 
beter te leren kennen en elkaar te bemoedigen. Dit be-
moedigen deden we onder andere door elkaar een gou-
den tip te geven. Niet iedereen heeft een tip meege-
nomen naar huis, er zijn wat tips achtergebleven. Maar 
dat geeft ons een mooie kans. Want één van de tips die 
we kregen was: plaats elke week een tip in de nieuws-
brief. Met recht een gouden tip. Op deze manier kunnen 
we nog weken nagenieten van de mooie ontmoeting en 
kunnen ook degenen die niet aanwezig konden zijn, 
meegenieten. (Ouders, misschien leest uw kind de 
nieuwsbrief niet, maar brengt u de tips wel onder de 
aandacht?) 

 

Gouden tip!  
Goud van oud: Ook ouderen vinden het soms saai in de 
kerk. Het gaat om Jezus, probeer Hem te leren kennen.  
Goud voor oud: Ik heb veel respect voor jullie. Voor mijn 
gevoel gaat alles meer over de jongeren en wordt er voor 
jongeren veel meer georganiseerd. Goed dat jullie hier 
zijn en ons ook wat mee willen geven. Bedankt! 
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Vanuit de kerkenraad 
Lied in de eredienst 
In de Nieuwsbrief van 2 juni 2019 is hier al eerder kort 
over geschreven.  
Het onderwerp wordt besproken vanwege o.a. 
onderstaande punten: 
-  Evaluatie van “liederen in de eredienst”  is onderdeel  
   van het beleidsplan 2017-2021;  
-  De praktijk ontwikkelt zich weg van huidige bundels;  
-  Vragen en opmerkingen vanuit de gemeente; 
-  (Jongere) gemeenteleden herkennen zich minder in 
traditionele taal en muzikale vormen. 
In de onderlinge besprekingen in de kerkenraad kwam 
met name naar voren dat de wens voor (geleidelijke) 
vernieuwing van het lied in de eredienst breed wordt 
gedragen. Al meer dan een jaar is een brede en represen-
tatieve werkgroep op de achtergrond uitvoerig en zorg-
vuldig bezig om tot een voorstel te komen met als ba-
sisuitgangspunten: 
- Psalmen zijn belangrijk, ook voor nieuwe generaties 
- Bijbelgetrouwe liederen 
- Begrijpelijkheid van de Psalm-/liedtekst 
- Recht doen aan de kleurrijkheid van de gemeente 
Door de werkgroep zijn diverse bundels, Psalmen en ge-
zangen uitvoerig bekeken. Er is gelet op het muzikale 
gehalte van de liederen, de inhoud en duidelijkheid in 
tekst. 
De werkgroep constateerde bij het onderzoek dat elke 
(nieuwe) bundel beperkingen heeft t.o.v. de brede en 
kleurrijke wensen. Hierdoor ontstond het idee om de 
mogelijkheden te onderzoeken een eigen bundel samen 
te stellen die naast de oud berijmde Psalmen en het 
Liedboek kan worden gebruikt. 
De werkgroep is hiermee aan de slag gegaan en heeft 
een opzet uitgewerkt betreffende liederenkeuze, vorm, 
uitvoering en gebruik. 
Dit voorstel is uitgebreid besproken in de kerkenraads- 
vergadering van november. De voor- en nadelen zijn op-
nieuw afgewogen. Het voorstel van de werkgroep wordt 
breed gedragen in de kerkenraad.  
Op donderdag 20 februari 2020 wordt dit voorstel ge-
presenteerd aan de gemeente en is er gelegenheid om 
hier reactie op te geven voor een definitieve beslissing. 
De werkgroep maakt een overzicht van de bevindingen 
en afwegingen bij het voorstel en zal dit overzicht bin-
nenkort aan de gemeenteleden beschikbaar stellen. 

  Verkiezing ambtsdragers 
Dit jaar is de helft van de kerkenraad aftredend. Het 
gaat om twaalf broeders die allen herkiesbaar zijn. We 
zijn zeer dankbaar dat op de afgelopen kerkenraadsver-
gadering negen broeders zich herkiesbaar hebben ge-
steld, zodat er drie vacatures ontstaan.  
Aftredend en herkiesbaar zijn: de wijkouderlingen Bas 
de Hoop, Wouter de Kuiper en Pim Vollmüller, ouderling 
scriba Arjan Overduin, de ouderling kerkrentmeesters 
Ed Bohré en Erik de Bruijn, jeugdouderling 12- John in ’t 
Veld, jeugdouderling 12+ Gijsbert van Wingerden en 
diaken Jaap van Oenen. Aftredend en niet herkiesbaar 
zijn: de wijkouderlingen Wim in ’t Veld en Nico Zwijnen-
burg en jeugddiaken 12- Jeroen Koekkoek.  
U wordt gevraagd namen in te dienen van broeders, die 
belijdend lid zijn van onze gemeente en die u geschikt 
acht om genoemde ambten te vervullen. Aan de uitgang 
worden formulieren uitgedeeld waarop u per vacature 
de namen kunt invullen. Wij roepen u op om als gemeen-
te uw betrokkenheid te tonen door namen in te dienen 
en de verkiezingen op te dragen in uw gebed. Tot en met 
maandag 27 januari a.s. kunt u de formulieren (uiter-
aard mag het ook op eigen briefpapier!) inleveren 
• Bij de scriba: Arjan Overduin (W. de Zwijgerlaan 21) 
• Bij de pastorie aan de Kerkweg 1b  
• In de kerk, waar een doos op de leestafel zal staan 
• Per mail: scriba@hervormdgiessenburg.nl 
Door de kerkenraad worden vervolgens op donderdag 6 
februari a.s. dubbeltallen opgesteld voor de verkiezings-
vergadering die op donderdagavond 20 februari om 
19.30 uur in de kerk gehouden zal worden.  
Als voor de herkiesbare broeders geen tegenkandidaten 
worden ingediend, worden zij herkozen verklaard. 
 
 


