
 

 

Nieuwsbrief 19 april 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De schrift-
lezing is Lukas 24:13-33 over de Emmaüsgangers. In de 
avonddienst gaat ds. G.A. Termaat uit Leerdam voor. 

Collecten 
1. Diaconie (Noodhulp Kenia ivm sprinkhanenplaag) 
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 

Liturgie morgendienst 
Psalm 119:32  
Votum en groet  
Gezang 215:1.3  
Wetslezing  
Gezang 217:1,3  
Gebed  
Kindermoment  
Schriftlezing: Lukas 24:13-35, 
                      Jesaja 53  
Psalm 62:1,5  
Preek  
Op Toonhoogte 534 – Jezus, open mijn oren  
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment  
Gezang 293:1,4  
Zegen 

Geboren 
Dankbaar en blij zijn Lennart en Lydia 
Korevaar (Vlietweg 1, 3381 LS) met de 
geboorte van hun zoon: Bjorn Lennart. 

Hij is geboren op dinsdag 7 april en is het broertje van 
Sven en Thirza. Boven het kaartje staat: Een pareltje, 
kostbaarder dan goud. Uit Gods hand aan ons toever-
trouwd. We feliciteren hen met de geboorte van hun 
zoon en broertje wensen Lennart en Lydia Gods wijsheid 
en zegen toe bij de opvoeding van Bjorn. 

Huwelijksjubilea 
*Henk en Geertje van den Dool-Damsteeg (Lage 
Giessen 50, 4223 SJ Hoornaar) hopen dinsdag 21 april 
25 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun 
kinderen van harte met dit zilveren jubileum en we 
wensen hen Gods zegen toe voor de 
tijd die voor hen ligt. 
* Dhr. J. Both en mw. L. Both-van den 
Berg (van Brederodestraat 57, 3381 BB) hopen woens-
dag 22 april 50 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente 
feliciteren we hen en hun (klein)kinderen van harte met 
dit gouden huwelijksjubileum en we wensen hen Gods 
zegen toe. 

Lied morgendienst–Jezus, open mijn oren 
Jezus, open mijn oren  
Leer mij Uw stem te verstaan  
leer mij uw woorden te horen  
Te weten waar ik moet gaan  
Om Uw licht te verspreiden  
Uw naam te belijden  
Leer mij uw stem te verstaan  
 

Jezus, open mijn ogen  
Leer mij de mensen te zien  
Zoals U ze ziet uit de hoge  
U bent de Heer die ik dien  
Om Uw liefde te geven  
Aan wie met mij leven  
Leer mij de mensen te zien  
 

Jezus, ik open mijn handen  
Leer mij een zegen te zijn  
Maak mij een hulp voor de 
anderen  
Die leven met honger en pijn  
Om aan wie U niet kennen  
Genezing te brengen  
Leer mij een zegen te zijn  
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld  
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V&T gevarieerd / Gebedskring 
Woensdagavond 15 april 
werd de 2e bijeenkomst 
gehouden in een vrijwel 
lege kerk. De opname is 
helaas slechts deels 
beschikbaar via 
www.kerkomroep.nl. Gelukkig is de uitzending middels 
het YouTube kanaal HGGNK Giessenburg wel volledig 
terug te kijken en luisteren. De rode draad was 
“luisteren met je oren, verstaan met je hart”. Lectio 
Divina, letterlijk: heilige lezing. Vrij vertaald: biddend 
Bijbellezen. Dat was het onderwerp van gesprek. 
Daarnaast luisterden we naar mooie muziek. Aanvullen-
de informatie is te vinden in een artikel op de website 
van de kerkelijke gemeente.  
Komende woensdagavond 22 april zal de Gebedskring 
actief zijn. Bijbellezing, een korte overdenking en gebed 
voor- en met elkaar zullen de inhoud vormen. Ook zullen 
er muzikale momenten zijn, met deze keer een bijdrage 
van Arjen de Hoop en Alise van Genderen. De aanvangs-
tijd is 19.15 uur. Deelnemen, kijken en luisteren via  
www.kerkomroep.nl en het HGGNK kanaal op YouTube. 
Hartelijk welkom!   

 

Liturgie avonddienst 
Zingen: Psalm 42: 1  
Votum en groet  
Psalm 138: 1 en 4 
Geloofsbelijdenis  
Psalm 98: 1 (NB) 
Gebed  
Schriftlezing: Openbaring 1:9-18 
Psalm 118:7 en 8  
Preek  
Gezang 217: 1 en 4   
(Jezus leeft en ik met Hem) 
Dankgebed 
Collectemoment  
Op Toonhoogte 111: 1, 2 en 3  
(Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft) 
Zegen 
  
 
 
 

Lied avonddienst – Geprezen zij de Heer... 
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
Ref: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
Dat de schuld der wereld op 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. 
Ref: Hem zij de glorie… 
 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd 
opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
Ref: Hem zij de glorie… 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
Dat de schuld der wereld op zich nam. 

Agenda 
22-04 Online V&T contactmoment, 19.15-19.45 uur 

Kopij “Zaaier” voor 2 weken 
De Zaaier’ zal i.v.m. de meivakantie op vrijdag 1 mei a.s. 
niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. 
het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandag-
avond 20 april a.s. vóór 18.00 uur inleveren bij fam. 
Tromp (Taets van Amerongenstraat 8) of mailen naar 
zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl   

Geloof 
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Project Camp NL 
Doe jij mee met Camp NL? Het grootste buitenslaap-
event van Nederland (binnen de restricties van de 
overheid) voor vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos. 
Door de Coronacrisis hebben zij het zwaard er dan ooit 
en wij willen ze helpen!  

 
Transfourmers, een nieuwe Christelijke beweging voor 
gerechtigheid, en Movement on the Ground, een van de 
weinige organisaties die nog actief is in de vluchte-
lingenkampen op Lesbos, organiseren samen Camp NL. 
In de Koningsnacht van 26 op 27 april gaan we met zo-
veel mogelijk jongeren, volwassenen en kinderen 1 
nacht buiten slapen in onze eigen tuin. Hiermee halen 
we geld op voor Movement on the Ground en de vluchte-
lingen in kamp Moria.  
Wij een nacht naar buiten, zij naar binnen!  
Wil je meer weten of meedoen? Aanmelden kan door 
een email of appje te sturen naar Coen van Genderen 
(coenvangenderen@hotmail.com / 0629478314) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Doors 
Dat onze betrokkenheid in meeleven en gebed met 
vervolgende Christenen vandaag de dag nog steeds no-
dig is blijkt uit de kaarten die afgelopen week uit naam 
van onze gemeente werden gestuurd. Het zijn twee 
verhalen uit Nigeria. De man van 
Mary Andimi werd begin januari 
2020 ontvoerd door Boko Haram. 
Er werd losgeld geëist, die 
onverwacht (extreem) werd ver-
hoogd, waarna de onderhandelin-
gen voor vrijlating strandde en 
onthoofding zou volgen. Op 20 januari volgde de 
bevestiging dat haar man was omgebracht.  
Boko Haram viel het dorp van de onlangs weduwe 
geworden  Rikiya aan. Het dorp werd verwoest en er 
was niets over van haar huis. Ze was getraumatiseerd 
door het overlijden van haar man en de gevolgen van de 
verwoestingen door Boko Haram. Door de traumatrai-
ning en een microkrediet van 
Open Doors herstelde ze lang-
zaam en kreeg ze de kans om 
zelf haar gezin (drie kinderen) te 
onderhouden. Wilt u meebidden? 
Kijk op de site van Open Doors 
voor meer verhalen en adressen 
waar u een kaartje of tekening heen kunt sturen ter 
bemoediging.  https://www.opendoors.nl/schrijfacties 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Doolhof 
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Kleurplaat voor de jongste kinderen 
 

 

 

Nadenkertje 
Opdracht 
Wanneer je te groot bent voor de kleurplaat en je de weg door het doolhof al gevonden hebt, omdat die veel te 
makkelijk was, dan kun je proberen of je deze vragen op kunt lossen. 
Als je luistert naar de preek:  

- Wat moet ik er mee in mijn dagelijks 
leven? ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
- Wat is de opdracht die jij krijgt aan het einde van de 

preek?..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
................................................................................................................................................................................. .............
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 


