
Nieuwsbrief 3 mei 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en lezen 
we Galaten 5: 13-18 waarin het gaat over vrijheid. Op 5 
mei is het Bevrijdingsdag en vieren we dat ons land 75 
jaar geleden werd bevrijd. De afgelopen tijd worden we 
in onze vrijheid beperkt vanwege een virus dat rond-
waart in de wereld. Vandaar dat we zullen nadenken 
over de vraag wat vrijheid eigenlijk is en waar we echte 
vrijheid kunnen vinden. De avonddienst wordt geleid 
door ds. J. Holtslag. We lezen deze dienst Hebreeën 
11:1-6 en 32-40. 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Liturgie morgendienst 
Gezang 44: 1+2 
Votum en Groet 
Psalm 146:1+5 O.B. 
Wetslezing 
Psalm 95: 1 N.B.  
Gebed 
Kindermoment 
Schriftlezing: Galaten 5:13-18 
Op toonhoogte 387 Er is altijd plaats voor jou 
Preek: Vrijheid 
Gezang 303: 1+5 N.B. 
Dankgebed - Collecte  
Psalm 84:6 O.B. - Zegen 

Lied morgendienst – Er is altijd plaats 
1. Als je bang bent of onzeker, 
als je ’t even niet meer ziet. 
Als je somber bent of eenzaam, 
of verdrinkt in je verdriet. 
Weet - Zijn deur staat altijd open. 
Als je wilt ga dan maar gauw. 
Je kunt zomaar binnenlopen, 
er is altijd plaats voor jou. 
  
Refrein:  
Want Hij zegt: ‘kom, als je 
wilt dan kun je komen’. 
want Hij zegt: ‘kom, als je 
wilt dan is het goed’. 
Ook in jou laat Hij nieuwe krachten stromen. 
Ja Hij zegt: ‘kom, dan geef ik je nieuwe moed’. 
  

2. Zit je boordevol met vragen, 
zie je echt geen uitweg meer. 
Word je gek van angst en zorgen, 
leg ze in Zijn handen neer. 
Weet - Zijn deur staat altijd open. 
Als je wilt ga dan maar gauw. 
Je kunt zomaar binnenlopen, 
er is altijd plaats voor jou. 
 

Refrein: Want Hij zegt… 
 

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser. Muziek: Marcel & Lydia 
Zimmer © 2002 Celmar Music / Schröder & Busser 

Bedankt 
In deze stille weken heb ik heel veel kaarten van u 
mogen ontvangen in De Lange Wei. Ik vond dat erg fijn! 
Hartelijk bedankt daarvoor. Mevr. Sietske Wijnja 

Agenda 
06-05 Online V&T contactmoment, 19.15-19.45 uur 

 
 
 
 



  

______________________________________________________________________________ 

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl 
Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl 

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Studieverlof ds. Dubbelman 
Vanaf maandag 4 mei t/m vrijdag 5 juni heeft ds. Dub-
belman studieverlof (drie weken officieel studieverlof 
en twee weken vakantie die ook voor studie gebruikt 
zullen worden). Binnen de Protestantse kerk geldt de 
verplichting dat elke predikant een aantal weken per 
jaar de zogenaamde permanente educatie volgt. Ds. 
Dubbelman vult dit in door het schrijven van een proef-
schrift over de relatie tussen geloof en wetenschap. Bij 
vragen of problemen gedurende deze periode kunt u 
contact opnemen met ds. Holtslag of één van de ker-
kenraadsleden. 

Nieuwe gebedskalender (3 mei-20 juni) 
De nieuwe gebedskalender (3 mei – 20 juni) kunt u 
vanaf vandaag op de website van de kerk lezen. Er wor-
den ook wat kalenders afgedrukt. Deze kunt u ophalen 
bij fam. Vollmuller (De Bogerd 8), fam. Verspuij (Boven-
kerkseweg 3a) en fam. van Houwelingen, (Dorpsstr. 2) 
U kunt gebedspunten voor de volgende gebedskalender 
weer aanleveren  via annemarieverspuij@live.nl   
In de laatste gebedskalender werden veel activiteiten 
genoemd die niet door zijn gegaan vanwege het 
coronavirus. In deze nieuwe kalender zullen we ook niet 
geheel actueel kunnen zijn omdat er tussentijds andere 
regels kunnen gaan gelden.  De pandemie raakt ook ons 
als gelovigen; hoe gaan we daar mee om? In deze 
kalender vindt u daarom veel gebeden daaromtrent. 
(Dank voor de “input”…..!) Daarnaast geven we ook 
aandacht aan allerlei organisaties.  

Laten we elkaar helpen om 
ons oog gericht te houden op 
de Koning, onze Vader, onze 
Heiland, de Heer van dood en 
leven, onze Schepper! 

 

 

 

 

 

 

Liturgie avonddienst 
Psalm 24: 4 (N.B.)  
Stil gebed  
Votum en groet  
Psalm 43: 3 + 4 

Geloofsbelijdenis  
Psalm 68: 6 (N.B.)  
Gebed  
Schriftlezing: Hebreeën 11: 1 – 6 en 32 - 40 

Psalm 145: 2 

Preek  
Opwekking 832 – Jezus is overwinnaar  
Dankgebed  
Collectemoment 
Gezang 411: 1 + 6 - Wilhelmus 

Zegen 

Lied avonddienst – Jezus overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.  
Want U bevrijdt en geeft leven.  
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.  
Alles buigt voor Koning Jezus.  
 

U bent de held die 
voor ons strijdt.  
U baant de weg van 
overwinning.  
Elke vijand vlucht, 
ieder bolwerk valt 
neer.  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.  
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij.  
Uw troon staat onwankelbaar.  
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.  
Jezus, Overwinnaar!  
 

De duisternis licht op door U.  
De duivel is door U verslagen.  
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven!  
De schepping knielt in diepst ontzag.  
De hemel juicht voor onze Koning.  
En de machten van de hel weten Wie er regeert:  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.  
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij…  
Naam boven alle namen. 
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Zendingsbussen – Willem-Jan de Wit 
In de maanden mei en juni is de opbrengst van de 
zendingsbussen weer bestemd voor het werk van 
Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is 
docent Bijbelwetenschappenen systematische theolo-
gie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. 
Ook in Egypte gaat het Coronavirus rond. De maatrege-
len die ertegen worden genomen maken het leven in 
Egypte voor veel mensen niet gemakkelijker en ze heb-
ben uiteraard ook impact op het werk van Willem-Jan. 
Inmiddels zijn vrijwel alle studenten thuis en worden de 
vakken online gegeven. In de afgelopen jaren was voor 
een deel van de vakken al een onlineversie ontwikkeld, 
toch is het een hele klus om alles online te geven. Ook 
de kapeldiensten van het seminarie worden nu digitaal 
uitgezonden, zodat de studenten en docenten deze 
kunnen blijven volgen. Willem-Jan merkt met verwonde-
ring op dat het seminarie zich niet uit het veld laat 
slaan, maar telkens nieuwe wegen vindt om colleges en 
kapeldiensten door te laten gaan.   

Camp NL - Opbrengst 
In de Koningsnacht van 26 op 27 april hebben we met 
meer dan 60 jongeren en volwassen buiten geslapen in 
onze (zelfgemaakte) tent of kar-
tonnen doos in de achtertuin om 
daarmee geld op te halen voor 
Movement on the Ground en 
vluchtelingen in Kamp Moria op 
Lesbos. En dat is gelukt! Met 
elkaar hebben we bijna 9500 
Euro opgehaald! Hartelijk dank 
aan alle deelnemers en sponso-
ren! 

Rectificatie 
In de vorige nieuwsbrief stond het adres van Klazina van 
Bruggen niet goed vermeld. Het moet zijn: 
Klazina van Bruggen 
p/a ASVZ De Merwebolder 
Spoelmaker 3 
3363 WH Sliedrecht 
 
 
 
 

Dodenherdenking 
Op 4 mei zal de dodenherdenking 
niet op de gebruikelijke wijze 
plaatsvinden en zullen er ook 
geen toespraken gehouden 
worden in de kerk. Wel zullen 
drie muzikanten van Da Capo in 

Giessenburg muzikale klanken over het dorp ten gehore 
brengen. De muzikanten staan op het balkon van het 
Reghthuis, tussen het oorlogsmonument en het 
vliegeniersmonument in. Het Signaal, het Wilhelmus en 
We Will Meet Again zal worden gespeeld. De bedoeling 
is dat deze nummers in alle dorpen door muzikanten 
worden gespeeld. In een aantal dorpen zal dit vanaf de 
kerktorens plaatsvinden. 
Dit wordt verzorgd door 
alle muziekvereniging in 
de gemeente Molenlan-
den.  

V&T gevarieerd 
Woensdagavond jl. konden we weer luisteren en kijken 
naar het meditatief moment. Bart, Margreet, Gijsbert en 
Ronald brachten mooie liederen en muziek ten gehore. 
Teus wees ons in zijn voordracht op de ‘tussentijd’ 
waarin we leven. Een tijd vol vragen, maar ook een tijd 
waarin we ons mogen toevertrouwen aan Gods 
beloften. Teus las een stukje uit de Bijbel (Handelingen 
20:19-23) van waaruit hij twee kernzinnen, met 
Goddelijk gezag uitgesproken door Jezus, toelichtte: 
“Vrede zij U” en “Ontvang de Heilige Geest”. De 
liedteksten en een korte samenvatting van de voor-
dracht zijn te vinden op de website. De opname is 
beschikbaar op www.kerkomroep.nl  en op het YouTube 
kanaal HGGNK Giessenburg. Komende woensdag zijn de 
mensen van de gebedskring aan de beurt om het 
meditatief moment in te vullen. Aanbevolen om deel te 
nemen… 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 3 mei 2020  
Correctie vorige week: Hopelijk is het toch gelukt om de woordzoeker van vorige week te maken over Elisa en de 
bijl. Er waren namelijk twee woorden weggevallen: geleend & bomen. De oplossing was: God zorgt voor jou in alle 
dingen. 
 

Kruiswoordpuzzel: Je hebt voor deze kruiswoordpuzzel een Bijbel nodig en misschien moet je ook wat opzoeken op 
internet. Als je alles hebt ingevuld kun je in het gele vlak van boven naar beneden een zin lezen. 

 

1 De taal waarin het Nieuwe testament is geschreven 
2 Welke bomen staan er in de hof van Gethsemané? Hint: zie Matteus 26: 36 
3 Hoeveel jaren oud was Jozef toen hij stierf? Hint: zie Genesis 50 
4 Wat betekent Immanuel?  Hint: zie Matteus 1   
5 Hoeveel jaar bouwde Salomo aan de tempel te Jeruzalem? Hint: zie het einde van 1 Koningen 6 
6 Wat is een ander woord voor 'verlosser' ?  
7 Een lid van een streng Joodse religieuze partij 
8 Hoeveel dagen regende het tijdens de zondvloed?  Hint: zie Genesis 7 
9 Welk Bijbelboek telt 22 hoofdstukken? 
10 Afsluiting van een gebed 
11 Tweede boek van de Bijbel 
12 Van welk materiaal maakte Mozes een slang in de woestijn? Hint: zie Numeri 21 
13 Wie ziet als eerste in de graftuin dat Jezus is opgestaan? 
14 Hebreeuwse woord voor 'gezalfde'  
15 Het Griekse woord voor 'gezalfde'  
16 Wat betekent Bethlehem? 
17 Hoeveel boeken staan er in het Nieuwe testament?  
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – vervolg 
 

Zoek de 15 verschillen: Hier wordt Saulus geroepen door de Here Jezus. Jezus vraagt waarom Saulus hem vervolgt 
en er schijnt een groot licht uit de hemel. Kun jij de 15 verschillen tussen de 2 tekeningen vinden? 
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Kleurplaat voor de jongste kinderen 
 

 


