
 

 

Nieuwsbrief 12 april 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

Bij de diensten – 1e Paasdag 

Vandaag vieren we het Paasfeest. In de morgendienst 
gaat ds. M. Dubbelman voor. De schriftlezing is Markus 
16: 1-8. In de avonddienst gaat ds. J. Holtslag voor en 
lezen we Hebreeën 10:19-25.  

Collecten 
1. Diaconie (Open Doors) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van het Bijbelhuis in Antwerpen 

Meeleven 
• Afgelopen woensdag is dhr. Dick van Pelt (Bovenkerk-

seweg 6, 3381KB) in het Beatrixziekenhuis geope-
reerd. Alles is goed verlopen en hij mocht donderdag 
weer thuiskomen. We bidden om een goed herstel. 

• Mw G. Timmer-Versluis (van Brederodestraat 21) is 
van Waerthove tijdelijk verhuisd naar haar zoon en 
schoondochter in Goudriaan om verder verzorgd te 
worden. Adres: Fam. B Timmer, De Heuvel 3, 2977 XH  
Goudriaan. 

• Mw. Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 
CB) heeft afgelopen dinsdag 7 april een dotteroperatie 
aan haar been ondergaan in het UMC ziekenhuis te 
Maastricht. We zijn dankbaar dat de operatie goed is 
verlopen en bidden om Gods zegen over het herstel. 

Meeleven 
Afgelopen zomer werd bij mw. Martine van Noordennen 
(van Brederodestraat 59, 3381 BB) geconstateerd dat 
de kanker bij haar was teruggekeerd. Zij kreeg vervol-
gens medicijnen en bestralingen die boven verwachting 
hun werk deden. Vanaf januari is zij begonnen met im-
munotherapie en deze week liet onderzoek zien dat de-
ze behandeling ook goed lijkt te werken. We zijn hier 
heel dankbaar voor en we blijven bidden om Gods zegen 
over de behandelingen. We wensen haar en haar gezin 
Gods zegen toe. 

Verhuisd 
Mw. E. van Dijk – Rochat is vanuit Bredero’s Hof overge-
gaan naar de Lange Wei. Zij heeft kamer 119 betrokken. 
We wensen haar een goede tijd aldaar en Gods zegen. 

V&T – gevarieerd 
Laten we het initiatief om elke woensdagavond vanuit 
de Gebedskring en V&T een bijeenkomst cq uitzending 
te verzorgen maar zo gaan noemen. Afgelopen woens-
dagavond deden we dat voor de eerste keer, zonder aan-
wezigen. En we waren er niet teleurgesteld om ‘-). “Een 
uitgestoken hand” –  was het thema. En dat blijft eigen-
lijk steeds de rode draad. Zowel de opgenomen als de 
nog uit te voeren uitzendingen zijn te bekijken en be-
luisteren via www.kerkomroep.nl en middels (zo kun-
nen we dat nu gaan zeggen) het kerkelijk YouTube ka-
naal HGGNK Giessenburg. Op de website 
www.hervormdgiessenburg.nl is aanvullende informatie 
te vinden. Komende woensdag gaan we luisteren naar 
een Bijbeltekst én naar mooie muziek. Kritische 

opmerkingen, vragen en ideeën voor de 
invulling… kom er gerust mee via een 
e-mail aan vt@hervormdgiessenburg.nl 
Graag tot woensdagavond 19:15 uur.  

Agenda 
15-04 Online V&T contactmoment, 19.15-19.45 uur 
 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.hervormdgiessenburg.nl/
mailto:vt@hervormdgiessenburg.nl
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Liturgie morgendienst 
Psalm 118: 12 O.B. 
Votum en Groet 
Opwekking 213: 1+3 U zij de glorie 
Wetslezing 
Gezang 215: 1+2 Christus, onze Heer, verrees 
Gebed 
Kindermoment 
Schriftlezing: Marcus 15: 40-Marcus 16:8 
Oth 354: 1+2 Maria kwam bij het graf 
Preek:  
Opwekking 706: 1, 3, 4 Zie hoe Jezus lijdt voor mij 
Dankgebed 
Gezang 217: 1+2 Jezus leeft en ik met Hem 
Zegen 

Liederen morgendienst 
Opwekking 213: 1+3 
1. 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. 
  

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Oth 354: 1+2 
Maria kwam bij het graf en huilde om haar heer. 
De grote steen was weggerold 
en Jezus was er niet meer.  
Maar een engel zei plotseling: 
Weet je niet meer Wat Hij gesproken heeft?  
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan )  
Hij leeft, Hij leeft     )2x 
 

De discipelen waren zo moe,  
ze treurden om de Heer 
Waar moesten ze nu nog naar toe? 
Hun meester was er niet meer. 
Maar Maria riep plotseling: 
Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft! 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan )  
Hij leeft, Hij leeft       )2x 

Opwekking 706: 1, 3, 4 Zie hoe Jezus lijdt voor mij 

 

3. Als de Heer zijn leven geeft 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: het is volbracht! 
Waarlijk Hij is Zoon van God, 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door zijn wonden genezen wij; 
in zijn dood maakt Hij ons vrij. 
 

4. Heel de schepping slaakt een zucht; 
zij ontwaakt, het duister vlucht. 
Jezus leeft, is opgestaan; 
Hij roept ons uit de dood  
vandaan. 
Juich, want Hij,  
mijn Here leeft! 
Hij die overwonnen heeft. 
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 
nooit van God verlaten zijn. 
Juich want Hij, mijn Here leeft! 
Hij die ons de toekomst geeft. 
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 
nooit van God verlaten zijn.  
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Liturgie avonddienst 
Opwekking: 706:3, 4 - Zie hoe Jezus lijdt voor mij   
Votum en groet   
Psalm 43:5    
Geloofsbelijdenis   
Op Toonhoogte (2015) 108:1,3,4 - Daar juicht een toon 
Gebed   
Schriftlezing: Hebreeën 10:19-25   
Gezang 446:1,3,4,6   
Preek   
Gezang 217:1,4   
Dankgebed en voorbede   
Psalm 97:6,7    
Zegen 
 

Lied avonddienst – Zie hoe Jezus lijdt… 
Opwekking 706:3+4 
3 Als de Heer zijn leven geeft 
   vlucht de dag, de aarde beeft.  
   Zelfs de dood verliest haar macht  
   als Jezus roept: het is volbracht!  
   Waarlijk Hij is Zoon van God,  
   die voor ons gekruisigd wordt.  
   Door zijn wonden genezen wij;  
   in zijn dood maakt Hij ons vrij.  
 

4 Heel de schepping slaakt een zucht;  
   zij ontwaakt, het duister vlucht.  
  Jezus leeft, is opgestaan;  
   Hij roept ons uit de dood vandaan.  
  Juich, want Hij, mijn Here leeft!  
  Hij die overwonnen heeft.  
  Nooit meer tranen en nooit meer pijn;  
  nooit van God verlaten zijn.  
  Juich want Hij, mijn Here leeft!  
  Hij die ons de toekomst geeft.  
  Nooit meer tranen en nooit meer pijn;  
  nooit van God verlaten zijn. 

The Passion 
Helaas hebben we dit jaar geen 
paasgroet kunnen rondbrengen. Het 
was de bedoeling dat op die groet 
alvast een vooraankondiging zou staan 
voor volgend jaar….vandaar dat u deze 
hier alvast kunt zien.  

Overleden 
Op woensdag 8 april overleed in de leeftijd van 78 jaar 
onze oud-predikant ds. Hendrik van Vreeswijk. Hij dien-
de onze gemeente van 26 april 1970 tot 6 juni 1976. 
Enkele weken geleden vermeldden wij nog dat hij onge-
neeslijk ziek was en hij op zijn 50 jarig jubileum niet in 
onze gemeente kon voorgaan. 
De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden op 
dinsdag 14 april om 14.00 uur. Deze dienst zal recht-
streeks te zien en te beluisteren zijn via  
present-it.nl/vanvreeswijk. 
Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis in besloten 
kring plaatsvinden. In ons gebed bidden we voor zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen om Gods kracht en 
nabijheid voor het dragen en verwerken van dit verlies. 

Lied avonddienst – Daar juicht een toon 
1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 
   die galmt door gans' Jeruzalem  
   een heerlijk morgenlicht breekt aan  
   de Zoon van God is opgestaan  
 

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan  
   want alles, alles is voldaan  
   wie in geloof op Jezus ziet  
   die vreest voor dood en duivel niet  
 

4 Want nu de Heer is opgestaan   
   nu vangt het nieuwe leven aan  
   een leven door Zijn dood bereid  
   een leven in Zijn heerlijkheid 

Tekening 
Deze tekening is van Wim van 
Wijngaarden. De kerkdeuren 
kunnen dan misschien dicht 
zijn, maar God biedt een 
mogelijkheid zodat zijn Woord 
wel bij ons binnen kan komen. 
In onze huizen en door het 
werk van de Heilige Geest in 
ons hart. 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Pasen Zondag 12 april 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zien de vrouwen bij het graf?  
 

Woordzoeker: 

 
 

Oplosssing:  

  

A D V E S E T A L I P H J E M E L

H G A R E I S S P E C E R I J E N

T N L W N H A G G W R J S A S R N

O I S S N L O R N U A D U G I E E

G N G A A A A G Z I A C N D T J W

L O E B H F Z A E D D A H T A J U

O K T B O K L A I P H N O T A S O

G R U A J E O G R R R P A K E P R

K E I R M G E E O E S I O T S R V

R K G A T R A O S E N B E A S N S

U E E B S . V S B H U E A S L P L

I B N E D R O O W S I U R K T E O

S K I L U L J É N A M É S H T E G

I N S S R A A D N O Z T S G N A R

G I S E D O R E H A ! S U R T E P

E R V B I D D E N E T F I R H C S

N D S L A P E N A R I M A T H E A
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Pasen - Kruiswoordpuzzel 
 

 

HORIZONTAAL 

3 Wat geeft licht in het donker, en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus gevangennemen? (Joh. 18:3) 

5 Wat zegt Jezus als Hij aan het kruis hangt? Vader ... het hun. (Lukas 23:34) 

7 Wat komt er over heel de aarde, als Jezus aan het kruis hangt? Er komt ... (Mat.27:45) 

8 Herodes drijft de spot met Jezus; de soldaten doen hem een purperen mantel om, de kleur wordt ook wel 

scharlaken ... genoemd. (Mat.27:28) 

9 Hoe noemen we het feest van Jezus' opstanding? ... 

10 Wie belooft Jezus aan Zijn vrienden, om hen te helpen? De Heilige ... (Joh.14:26) 

12 Op welke morgen lopen de vrouwen naar het graf? 

14 Wat zegt de hoofdman van de Romeinse soldaten als Jezus sterft? Hij is echt Gods ... (Markus 15:39) 

16 Hoeveel kruisen staan er op Golgotha? 

17 Hoe heet de rustdag van de Joden?(Mat.28:1) 

18 Waarmee slaat Petrus het rechteroor van de soldaat Malchus af?(Joh.18:10) 

 

VERTICAAL 

1 In welke stad wachten de discipelen op de Heilige Geest? ( Luc.24:49) 

2 Hoe heet de koning van Galilea? (Luc.23:8) 

4 Hoe wordt de laatste maaltijd genoemd van Jezus en zijn vrienden? Het laatste …. (Luc.22:14-23) 

5 Jezus roept aan het kruis: Mijn God, waarom hebt U Mij ... (Mat.27:46; Mar.15:34) 

6 De soldaten slaan Jezus met een zweep, hoe noem je dat? (Joh.19:1) 

8 Het lichaam van Jezus wordt in een ... graf begraven. 

11 Het graf van Jezus ligt in een mooie ... , ander woord voor hof (Joh.19:41) 

13 Jezus is onze Redder. Wat betekent de naam: Jezus? God ... 

15 Wat slaat Petrus met zijn zwaard van een soldaat af? (Joh.18:10)  
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Kleurplaat voor de jongste kinderen 

 

 

 

 

 

 


