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Bij de diensten - Weeszondag  
In de morgendienst gaat ds. L. van Wingerden uit ’s 
Hertogenbosch voor en lezen we Psalm 8 en Markus 16: 
15 – 20. De avonddienst wordt geleid door ds. P.G.I. v.d. 
Berg uit Asperen. Deze dienst lezen we Psalm 68 : 16 – 
20 en  Efeze 4 : 1 - 16. 

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

Agenda 
27-05 Online V&T contactmoment, 19.15-19.45 uur 

Huwelijksjubileum 
Op woensdag 27 mei hopen Leen en Jannie Donk 
(Bovenkerkseweg 38, 3381KB) het 50-
jarig huwelijksjubileum te vieren. Met hen 
zijn we dankbaar en blij dat de Heere hen 
aan elkaar gegeven heeft en gezegend heeft met kinderen 
en kleinkinderen. Van harte wensen we Leen en Jannie 
samen met allen die hen lief zijn Gods zegen en kracht 
toe. 

Geboorte 
 Bij Siebren en Hanneke Hakkesteegt (van 
Marlotstraat 18, 3381CE) mocht op zon-
dagavond 17 mei een zoon geboren worden 

met de namen Jens Bart. We feliciteren Siebren en Hanne-
ke van harte met de geboorte van Jens en ons gebed is 
dat hij tot eer van God en tot zegen van mensen mag 
opgroeien. 

Overleden 
Op woensdag 20 mei is in de leeftijd van 69 jaar gestorven 
Hendrik van der Linden. Met zijn vrouw woonde hij aan de 
Johan de Kreijstraat 26. Deze week zal de afscheids-
dienst en de begrafenis plaats vinden in Hardinxveld-Gies-
sendam. In de voorbede gedenken we zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen. 

Liturgie morgendienst 
Gezang 477  
Votum en groet  
Psalm 138 : 1 + 2 (N.B.)  
Wetslezing 
Psalm 119 : 3 + 8  
Gebed  
Schriftlezing : Psalm 8 + Markus 16 : 15 - 20  
Gezang 234  
Preek : De opdracht na Hemelvaart:  

voor elkaar een hand  
        en een voet zijn 

Gezang 235  
Dankgebed en voorbeden 
Collecten  
Gezang 249  
Zegen 

Liturgie avonddienst 
Psalm 68 : 16  
Votum en groet  
Psalm 47 : 2 (NB)  
Gebed  
Schriftlezing:  Psalm 68 : 16 – 20 +  Efeze 4 : 1 - 16  
Gezang 321 : 1 + 2  
Preek  
Gezang 327 : 1 + 2 + 3  
Geloofsbelijdenis  
Gezang 254 : 3 + 4  
Dankgebed en voorbede  
Collecte   
Psalm 93 : 1 + 4 (NB)  
Zegen 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F815362707521846595%2F&psig=AOvVaw0CMYURNtNP21H9Wu8oF0-I&ust=1590216408838000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPigm5TwxukCFQAAAAAdAAAAABAk
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fleefjegeloof.blogspot.com%2F2014%2F10%2Fhelp-elkaar-geestelijk-te-groeien.html&psig=AOvVaw2W8tIAcNroud7XHO8OHGNg&ust=1590219083491000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiY4vv5xukCFQAAAAAdAAAAABAD
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Mariage Course Online 
Een cadeautje, een compliment, een goed gesprek, een 
knuffel of de ander even helpen. Het zijn voorbeelden 
van dingen die je kunt doen voor je partner om het leven 
in deze uitdagende tijden een beetje aangenamer te 
maken. Weet je welke van de vijf jouw partner het 
meest waardeert? Nog niet? Kom op een leuke manier 
meer van je partner en jezelf te weten tijdens de 
Marriage Course Online.  

Hart voor de Waard organiseert normaal gesproken één 
keer per jaar de Marriage Course. Stellen die de cursus 
volgen mogen zeven avonden uit om te genieten van een 
heerlijk diner voor twee en goede gesprekken naar aan-
leiding van de films. Door de bijzondere situatie dit jaar, 
zullen we de cursus nogmaals aanbieden, maar dan vol-
ledig online. Dus kijk je ook uit naar samen genieten van 
tijd voor elkaar? Dit is je kans! Schrijf je in voor de 
Marriage Course Online en versterk je relatie.   

De cursus bestaat uit zeven avonden die je thuis via de 
computer kunt volgen. Elke avond duurt ongeveer twee 
uur, waarvan je de helft filmclips bekijkt en de andere 
helft met elkaar in gesprek bent. Om optimaal van de 
avonden te kunnen genieten is het leuk om er echt iets 
speciaals van te maken. Zorg voor een ontspannen 
sfeer met kaarsjes, iets lek-
kers te eten en te drinken. 
Breng jonge kinderen naar bed 
en stuur pubers naar hun ka-
mer, zodat jullie echt tijd heb-
ben voor elkaar.     

De Marriage Course is in Engeland ontwikkeld en draait 
in meer dan 120 landen. De cursus is geschikt voor 
stellen die samenwonen, net getrouwd zijn of al vele 
jaren samen zijn. Je kunt de cursus volgen wanneer 
jullie gelukkig zijn samen, maar ook als jullie een moei-
lijke tijd doormaken. In elke relatie is er ruimte om te 
groeien en om in elkaar te investeren. Gun jezelf en je 
partner deze kans en meld je aan. De cursus start op 
29 mei en is live te volgen op vrijdagavond, vanaf 20.00 
uur. Is dit voor jullie praktisch niet haalbaar, neem dan 
contact met ons op, dan kijken we wat een geschikt 
alternatief is. De kosten voor de cursus bedragen 25 
euro per stel. Hiervoor krijg je de twee werkboeken die 
je nodig hebt voor de cursus thuisbezorgd.  Aanmelden 
kan via www.marriagecourse.nl (locatie Goudriaan). 

Neem gerust contact op met Marieke Bor (06-
33834727) als er nog vragen zijn. 

Pinksteren 
Vanuit de gereformeerde 
kerk is het volgende idee 
gekomen waar we graag 
bij willen aanhaken om zo 
ook in Giessenburg ons 
verbonden te weten met 
elkaar als christenen: met Pinksteren vieren we de 
geboorte van de kerk. De kerk werd geboren toen de 
Heilige Geest werd gestuurd naar deze wereld.  De Heili-
ge Geest is net als de wind: niet zichtbaar, maar wel 
aanwezig. Hij zet mensen in beweging. Laten we als 
gemeente met elkaar zichtbaar worden en in beweging 
blijven. 
Hoe? Door middel van de duif, één van de symbolen die 
verwijst naar de geest van God. In het scheppingsver-
haal staat dat "de geest Gods zweefde over de wate-
ren" en in het evangelie van Marcus staat dat na zijn 
doop door Johannes "de geest op Jezus neerdaalde in 
de gedaante van een duif". De witte duif is een krachtig 
symbool dat niet alleen staat voor de Heilige Geest 
maar ook voor liefde en hoop. En dat is wat we hard 
nodig hebben in deze onzekere tijd. 
We vragen u om een witte duif uit te knippen en die 
duidelijk zichtbaar voor het raam te hangen. Met dit 
gebaar laten we zien dat we met elkaar verbonden zijn, 
ons geloof uitdragen. Een knipvoorbeeld kunt u vinden 
in de bijlage.  Natuurlijk kunt u/kan jij ook zelf een duif 
ontwerpen.  
Ook vindt u een afstreepkaart voor de kinderen om 
duiven te tellen in het dorp. Wanneer u met uw 
kind(eren) een blokje 
om gaat kunt u samen 
met hen op zoek naar 
duiven voor het raam 
of hangend in de tuin. 
Zo kun je met elkaar 
turven hoeveel duiven 
jullie hebben gezien.  
Hierbij moet je wel aan 
de richtlijnen van het 
RIVM denken. 

Laat maar waaien 
afstreepkaart 

 

 

 
 

 

 

 

                                                    

 

 
En hoeveel duiven heb jij  gezien  ? 
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V&T – gevarieerd 

'Waarom zit daar raadselachtig in het midden van onze 
culturele erfenis dat kolossale, vormloze, tactloze 
boek, en waarom kan men er niet omheen?' Een vraag 
die de Canadese literatuurwetenschapper Frye stelde 
met betrekking tot de Bijbel. De Bijbel – wereldwijd 
gewaardeerd als hoogstaande literatuur. Voor christe-
nen ‘de Heilige Schrift’. Hoe kijken wij naar dat Boek, die 
Bibliotheek. Met welke bedoeling en insteek lezen we 
erin. En, om maar een bekende tekst (Hand. 8:30), 
omgevormd tot een vraag aan onszelf, te citeren: 
“Verstaan we wat we lezen?” Dat woordje ‘verstaan’ 
vormt de kern als we komende woensdagavond 27 mei 
met elkaar in gesprek gaan. Namens de mannenver-
eniging nemen Lo Boer en Kees Toet deel. We zijn blij 
dat Robert van Eijl, Maureen van Pelt, Daniel Holtslag 
en Lotte van Genderen de muzikale invulling willen 
verzorgen. Hartelijk welkom in de uitzending. We 
noemen de kanalen nog maar een keer: HGGNK op 
YouTube en www.kerkomroep.nl. Aanvang 19.15 uur. 

Live Chat 
Afgelopen zondagmorgen hebben we getest met de live-
chat via YouTube. Leuk om te zien dat er veel reacties 
waren. Hier willen we voor de ochtenddiensten en de 
woensdagavond mee door gaan. Je kunt live-chat 
vinden op hetzelfde scherm als 
waar je de livestream volgt als je 
YouTube kijkt via een computer.  

Komende zondag willen we nog 
een test doen met een digitaal 
koffiemoment na de dienst. Voor 
degenen die bekend zijn met het programma ZOOM (of 
het graag proberen) de vraag om na de dienst via een 
link in de live-chat mee te doen in deze ontmoeting om 
te testen of dit zou kunnen werken. 
 

Wij Zijn Hervormd Giessenburg 
Goed nieuws voor alle millennials, onze kerk heeft sinds 
deze week ook een Instagram account: @wijzijnHG. 
Hiermee houden we je op de hoogte van gave 
activiteiten, inspireren we je om het geloof handen en 
voeten te geven, willen we je 
aan het denken zetten en 
verbinden met de rest van de 
gemeente.  

Heb je een gave activiteit, initia-
tief of iets anders wat je onder 
de aandacht wil brengen van de 
jongeren en/of jongvolwassenen van onze gemeente, 
laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar 
wijzijnhg@gmail.com of een appje te sturen naar 
Daniel Holtslag (0613866530) of Erica Stam 
(0620623764). En vergeet niet allemaal @wijzijnhg te 
volgen! 

HGJB maakt podcast voor jou 
De HGJB ken je van het materiaal van 
bijvoorbeeld de catechisatie. Ze heb-
ben ook een leuke podcast genaamd 
JONG. De podcast is te beluisteren via 
Spotify of WhatsApp. App daarvoor 
‘PODCAST AAN’ naar 030-228 54 02 

Kettingcake 

 
Een foto van gemeenteleden die een ketting-cake heb-
ben gekregen en er ook weer één hebben doorgegeven! 
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Vanuit het moderamen 
In het moderamenoverleg van afgelopen week is 
besloten dat de kerkenraad elkaar op 4 juni zal ontmoe-
ten. De diverse ervaringen zullen dan worden gedeeld. 
En we kunnen bespreken op welke wijze we inhaken op 
de mogelijkheden van samenkomst en activiteiten. We 
denken er aan om enkele (bijzondere) diensten de 
komende maanden te gaan houden met uiteraard in 
achtneming van de geldende regels. Zo denken we aan 
de belijdenisdienst, een doopdienst, de jeugddienst, het 
afscheid van de zondagsschool, verkiezing ambtsdra-
ger. Hiervoor zal een voorstel voor worden opgemaakt. 
Na 4 juni volgt hierover nader informatie. 

We zijn dankbaar voor de technische en inhoudelijk 
inzet die er is voor de verzorging van de huidige diensten 
en de uitzending op woensdagavond. Ook een mooie 
invulling van zang en muziek wordt door diverse ge-
meenteleden verzorgd.  

En zoals op de site en in de nieuwsbrief van vorige week 
was te lezen onder de V&T berichten, zijn er diverse 
initiatieven. Ook naar de jongeren. Er is al een start 
gemaakt met de Live chat en bijvoorbeeld de ketting-
cake en dat levert weer mooie contacten op. We stellen 
het op prijs dat zo aan de diverse geledingen wordt 
gedacht en we de verbondenheid met elkaar in het oog 
houden. 

Onze verbondenheid mag er vooral zijn met onze 
hemelse Vader, zoals we dat ook de afgelopen dienst 
op Hemelvaartsdag mochten horen met de woorden van 
Jezus aan Zijn discipelen “Ik ben met u al de dagen”  en 
zoals Lied 234 weergeeft. 
 
Gezang 234 
1.  Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen, zijn wij door Hem bemind. 
 
2.  Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, dat wij Zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen, in alle eeuwigheid. 
 
 
 

Puzzel 
Deze week een puzzel die een gemeentelid heeft 
gemaakt! 
 
PAARDENSPRONG  
Spring met de paardensprong  (uit het schaakspel) het 
woord bij elkaar. 

N A E 

N 
 

I 

M B J 

 
 
Antwoord: 

         

 
Als je het antwoord hebt gevonden, kan je dan de vol-
gende vragen beantwoorden? 

1. Wie waren zijn vader en moeder? 
 
……………………………………………... 

2. In welke plaats is hij geboren? 
 
……………………………………………... 

3. Wie was zijn echte broer? 
 
……………………………………………... 

4. Waar is die broer na zijn overlijden uiteindelijk 
begraven? 
……………………………………………... 
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Bijlage zondag 24 mei 2020 – witte duif Pinksteren
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Laat maar waaien 
afstreepkaart 

 

 

 
 

 

 

 

                                                    

 

 
En hoeveel duiven heb jij  gezien  ? 


