
Nieuwsbrief 10 mei 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en lezen 
we Lukas 12: 15-34 en 2 Korinthe 5: 1-8. De avond-
dienst wordt geleid door ds. H. Klink uit Hoornaar. We 
lezen Johannes 14: 1 – 12. 

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

Meeleven 
Afgelopen donderdag mocht Karen Holtslag (Kerkweg 
1b, 3381KJ) weer thuis komen uit het ziekenhuis om 
verder te herstellen van de blindedarmoperatie. We zijn 
dankbaar dat de operatie goed verlopen is en bidden om 
een goed en voorspoedig herstel. 

Agenda 
13-05 Online V&T contactmoment, 19.15-19.45 uur 

Liturgie morgendienst 
Psalm 33 : 1 (N.B.)  
Votum en groet  
Gezang 474 : 3  
Wetslezing  
Psalm 139 : 14  
Gebed  
Schriftlezing: Lukas 12: 15 - 34  
Op Toonhoogte 495 – God die alles maakte  
Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 1 - 8  
Psalm 73:10 (N.B.)  
Preek  
Psalm 100: 1 + 2  
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment  
Opwekking 136 – Abba Vader  
Zegen  

Meeleven 
Mw. S.S. Krijgsman (Neerpolderseweg 42, 3381 JS) is 
thuisgekomen vanuit het verpleeghuis in Bergen op 
Zoom. De hoop leeft dat het allemaal goed mag gaan en 
we wensen haar en haar man Gods zegen toe. 

Lied morgendienst – God die alles maakte 
1. God, Die alles maakte,  
de lucht en 't zonlicht blij,  
de hemel, zee en aarde,  
zorgt ook voor mij.  
 
2. God, Die 't gras 
gemaakt heeft,  
de bloempjes in de wei,  
de bomen, vruchten, 
vogels,  
zorgt ook voor mij.  
 
3. God, Die alles maakte,  
de maan, de sterrenrij,  
als duist're wolken komen,  
zorgt steeds voor mij. 

Opwekking 136 – Abba, Vader 
1. Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe,  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds 
vurig zijn,  
U laat nooit alleen,  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
 
2. Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen,  
dat mijn wil voor eeuwig zij,  d' Uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,  
laat mij nimmer gaan,  
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen. 
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Morgendienst - Voor de jongeren 

Schrijf aan het begin van de dienst op waar jij niet 
zonder kunt. Welke levensbehoeften. 
….…………………………………………………

…………………………………………………….  

Schrijf na de dienst waar jij je nu geen zorgen meer 
over maakt en waarom. 
….…………………………………………………

………………………………………………….. .. 

Morgendienst - Vragen voor na de preek  

Om met elkaar over door te spreken. Natuurlijk thuis, 
maar met huisgenoten en/of bijbelstudiekring.  

1. Wat ervaar je als noodzakelijke levensbehoeften en 
wat is daadwerkelijk noodzakelijk?  

2. De Heere Jezus zegt dat we ons geen zorgen moeten 
maken. Dat is precies wat de rijke man ook niet deed. 
Waarom werd hij dan toch dwaas genoemd?   

3. Het woord dwaas, dat in de gelijkenis klinkt, raakt dit 
jou of raakt dit woord jou niet. Kun je zeggen waarom?  

4. In de preek wordt gewezen naar het boekje over de 
zendelinge Ljoeba. Zou jij de keuzes kunnen maken die 
zij maakt? Het boekje is hier te downloaden 
http://theologienet.nl/documenten/LJOEBA,%20zende
ling%20bij%20de%20Nentsen.pdf  

5. Waar ben jij vooral op gericht. De inwendige mens of 
de innerlijke mens? Wat zou er moeten gebeuren om 
vanaf jezelf kijken en gericht te zijn op wat boven is?  

6. Paulus werk het sterven verder uit. Hij stelt de 
indringende vraag of wij een eeuwig gebouw van God in 
de hemelen hebben. Het is de vraag naar de 
geloofszekerheid. Hoe is de verhouding tot God? Zoeken 
jij eerst Zijn Koninkrijk?  

 

Bloemengroet 
We horen wekelijks over de 
bloemengroet. Mooi om te 
merken dat die bloemen en 
aandacht worden gewaar-
deerd. Bijgaande foto is een 
leuke blijk van die waarde-
ring. 
 

 
 

Liturgie avonddienst  
Psalm 147: 1 (N.B.) 
Votum en groet 
Psalm 26: 8, 7  
Geloofsbelijdenis 
Gezang 304: 1, 3  
Gebed 
Schriftlezing: Johannes 14: 1 – 12  
Psalm 139: 1,2 (N.B.) 
Preek (Tekst: Johannes 14: 1, 2)  
Psalm 84: 4, 3 (N.B.) 
Dankgebed 
Gezang 293: 1,3,4  
Zegen  

Juweeltje 
Vertrouw  
het verleden toe  
aan Gods genade,  
het heden  
aan Gods liefde  
en de toekomst  
aan Gods voorzienigheid.  

- Augustinus - 
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Vanuit het moderamen 
Op woensdagavond 6 mei, na de mededelingen van 
premier Rutte, kwam het moderamen weer online bij-
een. Om met elkaar te peilen naar het wel en wee van 
de gemeente en te overleggen waar aandachtspunten 
liggen. 
Allereerst constateerden we dat er goede reacties 
blijven op de verzorging en uitzending van de diensten 
op zondag. Ook de verzorging van een programma op 
woensdagavond wordt gewaardeerd. Voor de uitzendin-
gen blijkt een goede en brede belangstelling te zijn. De 
techniek wordt steeds fraaier uitgevoerd. Al hopen we 
bovenal dat de uitzendingen een stimulans zijn voor de 
verbinding met God en met elkaar. Ook in deze tijd 
mogen we er (extra) bij bepaald worden waar het om 
gaat in ons leven van elke dag en onze verwachting voor 
de toekomst. Er mag bemoediging zijn dat we bovenal 
onze verwachting en ons vertrouwen stellen op God. Hij 
laat Zijn werk en daarmee ons niet los. 
Op zich bleven de reacties vanuit de gemeente wat be-
perkt. Gelukkig zijn er wel de extra onderlinge (zorg-) 
contacten. Ouderen en jeugd ontmoeten elkaar via de 
digitale mogelijkheden en bijeenkomsten. Zo is een jon-
gerenbijbelgroep nog (digitaal) actief. 
Een mooie actie was de Camp.NL actie van vorige week. 
Er is een mooie Youtube-film van gemaakt. Zie info op 
de site of bij de komende woensdagavond-uitzending. 
Er is ook wel sprake dat het directe contact en de 
ontmoeting wat meer gevoeld wordt als een gemis. 
Daarbij groeit de wens en gedachte dat we van elkaar 
meer horen en zien. Dat kan en wordt van harte aanbe-
volen! De Nieuwsbrief wordt mooi ingevuld met allerlei 
informatie en aandacht voor de kinderen. Op de site zijn 
er mogelijkheden en (vooral) jongeren en ouderen kun-
nen elkaar blijven benaderen via de digitale weg. 
N.a.v. de mededelingen van 6 mei hopen we in juni wat 
meer te kunnen gaan oppakken en met de kerkenraad 
verder na te denken over de mogelijkheden van de dien-
sten en de fysieke ontmoetingen in kleine verbanden. 
Gaat De Rank weer een beetje open?  Hoe geven we de 
Pinksterzondag en de jeugddienst op 14 juni invulling? 
Dat alles vraagt wel nadere afweging en aftasten van 
de mogelijkheden. 
Graag de oproep om de verbinding en activiteit/ 
betrokkenheid naar en met elkaar te blijven behartigen.  

 
Inbreng, ervaringen, ideeën om te delen, zijn zeer 
welkom en aanbevolen. Mogelijk om daar met de uitzen-
dingen van de diensten of de woensdagavond iets mee 
te doen. 
Ten diepste gaat het om het getuigen van de hoop die 
in ons is, om dat levend te houden onder elkaar en ons 
daardoor te laten optillen. 

V&T gevarieerd – woensdag 13 mei 
Geef mij je angst, dan geef ik je er hoop voor terug. 
André Hazes (1983) en Guus Meeuwis (2002) zorgden 
er voor dat we de popsong met deze titel talloze malen 
hebben kunnen horen. In een variant hierop is het ook 
de titel van het boek dat plaatsgenoot Koert Koster 
onlangs deed verschijnen. Dan klinkt er: “Geef Mij je 
angst, je krijgt er moed en hoop voor terug”. Qua 
woordkeus een gering verschil, maar qua betekenis ‘een 
andere wereld’. Met het noemen van deze boektitel is 
meteen ook het thema voor komende woensdagavond 
aangeduid. Het zal gaan over ons, over onze onrust en 
angst die vanuit allerlei bronnen en door velerlei oorza-
ken gevoed kan worden. Het gesprek zal ook gaan over 
de weg die ons vanuit die onrust en angst kan en wil 
leiden naar rust en zelfs vrede. Bevrijding! Weet u wel-
kom, al blijft dat ondanks de versoepelende maatrege-
len voorlopig nog op afstand. Aanvang 19.15 uur. Duur 
30 à 40 minuten. Deelnemen, kijken en luisteren via 
www.kerkomroep.nl   en het HGGNK kanaal op YouTube. 
Het gelegenheidscombo “Scott Baks en metgezellen” 
zal de muzikale invulling verzorgen. 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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BIJLAGE – Zondag 10 mei 2020  

Vul de woorden op de goede plaats in 

SCHUREN  -  DWAAS  -  GELIJKENIS – RIJKE -  EET – 
STERVEN - RAVEN - SPINNEN - ETEN – GOD - SALOMO  - 
KONINKRIJK  -  KLEDING   –  LELIE  

Jezus vertelt een   ………………………………….. 

“Op het land van een ………………… man was heel 
veel gegroeid. De man vraagt zich af waar hij alles moet 
laten als het geoogst is. Weet je wat, zegt hij, ik breek 
mijn ……………………………. af en zet er grotere 
voor in de plaats. En dan zeg ik tegen mezelf: je hebt nu 
genoeg voor veel jaren. Neem rust, 
…………………….., drink en maak plezier.  

God kijkt naar deze man en zegt:………………… , 
vannacht zul je …………………………… en wie zal 
er dan van je voorraden genieten?  

Zo gaat het met je als je steeds bezig bent voor je zelf 
en je niet rijk bent in God.  

Tegen de discipelen vertelt Jezus nog meer.   

Jullie moeten je niet druk maken over wat je moet 
…………………… en welke ……………………je 
aan kunt trekken. Dat is niet belangrijk.  

Kijk eens naar de …………………….., ze zaaien niet 
en ze maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer en 
toch hebben ze genoeg te eten, want 
………………… zorgt voor hen. Jullie zijn veel meer 
waard dan de raven!  

Heb je wel eens gekeken naar de …………………? 
Ze maken zelf geen kleding (ze ………………….. en 
weven niet), maar ze zien er prachtig uit! Zelfs koning 
……………………, die prachtige kleding had kan het 
niet winnen van de schoonheid van de lelie.  

Als God zo goed voor de planten en dieren zorgt die niet 
zo lang leven, zou God dan ook niet voor jullie zorgen?  

Zoek eerst het …………………………………… 
van God en alle andere dingen krijg je er bij!
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Kleurplaten 
Jongens en meisjes, jullie hebben de afgelopen weken fantastisch gekleurd. Zouden jullie 
de kleurplaten in de brievenbus kunnen doen van de pastorie aan de Kerkweg 1 B? De koster 
zorgt dan dat de kleurplaten 17 mei in de kerk hangen. 

 

 

 

 
 

                            Kleurplaat  - De rijke man op zijn land 
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De rijke man leeft onbezorgd 
 


