
 NIEUWSBRIEF 7 JUNI 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst hoopt ds. M. Dubbelman te starten 
met een serie over de brief van Paulus aan de Kolos-
senzen. We lezen Kolossenzen 1: 1-7. In de avonddienst 
gaat ds. T.C. Verhoef uit Nijkerk voor. 

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

Gefeliciteerd! 
Een waardering voor het 
harde werken mag er zijn! 
Afgelopen vrijdag zijn de 
jongeren die dit jaar 

eindexamen 
middelbare school zouden doen verrast 
met een roos! Hebben wij jou nog niet 
verrast met een roos, laat het ons dan 
even weten door een berichtje te sturen 
naar jeugdwerkgiessenburg@gmail.com. 

  V&T – Het goede leven 
De komende uitzending van V&T-Gevarieerd zal wat 
anders verlopen dan we inmiddels gewend zijn. Sowieso 
met wat meer mensen dan voorheen. Maar dat ‘anders 
verlopen’ geldt op nog meer fronten. Kijk er bijvoorbeeld 
niet van op als er plotseling fietsers door uw/je 
YouTube beeld scheuren ;-). Als groep gaan we het 
hebben over gemeenteleven in deze bijzondere tijd. We 
hangen het gesprek op aan het thema “Het goede 
leven”. Naast een mooie kapstok voor deze sessie is 
dat ook het jaarthema van de PKN dat na de zomer 
vanaf de startzondag zal gelden. Iedereen welkom om 

mee te doen. Dat kan zelfs 
letterlijk via de chatfunctie. 
Woensdagavond 10 juni, 
aanvang 19.15 uur.  

  Liturgie morgendienst 
Gezang 457 : 1 + 2  
Votum en Groet  
Psalm 72 : 1 + 10   
Wetslezing  
Psalm 136 : 3 + 11   
Gebed  
Kindermoment  
Schriftlezing: Kolossenzen 1 : 1 - 8  
Oth 410 Here der heren  
Preek  
Gezang 440 : 1 + 2 + 4  
Dankgebed  
Collecte  
Psalm 85 : 4 N.B.  
Zegen  

Kinderlied – Here der heren 
Here der heren, Koning der koningen,  
U wil ik eren, U wil ik lofzingen.  
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting,  
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil.  
 
Refrein: Eer aan de Vader.  
Eer aan de Zoon.  
Eer aan de Geest.  
U heb ik lief.  
Halleluja (4x)  
 
Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.  
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.  
Eer aan de Geest; U maakt ons samen een.  
U alleen, U heb ik lief.  
Tekst en muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld  
uit: Een boek vol liedjes 1 

  Agenda 
10-06 Online V & T contactmoment, 19.15 – 19.45 uur 
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  Liturgie avonddienst  
Psalm 119 : 3   
Votum en Groet 
Gezang 477  
Geloofsbelijdenis 
Psalm 68 : 10  
Gebed 
Schriftlezing: Efeze 5 : 14 - 21 
Gezang 242 : 2  
Preek 
Opwekking 334  
Gebed  
Collecte 
Psalm 91 : 1 + 8 (N.B.) 
Zegen 

Lied avonddienst 
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons 
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 
schijn in mij, schijn door mij 
 
Refrein: 
Kom Jezus kom 
Vul dit land  
met Uw heerlijkheid 
Kom Heilge Geest  
stort op ons Uw vuur 
Zend Uw rivier 
Laat Uw heil  
heel de aard vervullen 
Spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
 
Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
door het bloed mag ik U toebehoren 
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen 
schijn in mij,  
schijn door mij 
Refrein: Kom Jezus kom… 
 
Staan wij oog in oog met U Heer 
Daalt Uw stralende licht op ons neer  
zichtbaar Tastbaar word U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
Schijn in mij, schijn door mij 
Refrein: Kom Jezus kom… 

  Jeugddienst zondagavond 14 juni 
Het thema is ‘In Control’. Wanneer het leven een vlieg-
reis is, wil jij dan zelf achter de stuurknuppel zitten, wil 
je de gesprekken in de cockpit horen of wil je besluiten 
om de piloot te vertrouwen. Wil je zelf alles onder con-
trole houden of durf je het uit handen te geven …. en in 
de handen van God te leggen? 
Na de dienst, die via het YouTubekanaal HGGNK te vol-
gen is, is er de mogelijkheid om na te praten via Zoom. 
De link zal in de chat van de YouTube-uitzending ver-
schijnen. Ik zie je daar! 

Jaarrekening 2019 
De jaarrekeningen van het college van Kerkrentmees-
ters en van de diaconie zijn opgemaakt. Beide rekenin-
gen komen redelijk overeen zoals was begroot. In de 
vergadering van 2 juli worden de jaarrekeningen defini-
tief vastgesteld. Voor de leden van de gemeente is er 
gelegenheid om de jaarrekeningen in te zien of daar 
vragen over te stellen. Daarvoor kunt u tot 19 juni 
contact opnemen, bij voorkeur via email. Voor de jaarre-
kening van de Kerkrentmeesters met dhr. Arie de Bruin 
adebruin@hervormdgiessenburg.nl en voor de diaconie 
met dhr. Jaap van Oenen  
penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl 
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  Vanuit de kerkenraad 
Afgelopen donderdag 4 juni kwam de kerkenraad sinds 
lange tijd weer fysiek bijeen. De bevindingen en ervarin-
gen van de afgelopen corona-periode werden gedeeld. 
Algemeen is er veel waardering dat de kerkdiensten 
online werden opgezet met een goed verzorgde uitwer-
king en muzikale ondersteuning. Het volgen van de dien-
sten en de uitzending op woensdagavond kreeg ook een 
goede belangstelling. De nieuwsbrief is mooi en uitge-
breider verzorgd. De ervaringen rondom de contacten en 
beleving zijn verschillend. Het meemaken van de dien-
sten met kinderen en jongeren is niet altijd gemak-
kelijk. Ook de betrokkenheid is verschillend ervaren. 
Diaconaal gezien is er gemeentebreed goed naar elkaar 
omgekeken en waar nodig hulp geboden. In contacten 
en ontmoeting is er meer gebruik gemaakt van de tele-
foon en de sociale media. De beperkingen van het per-
soonlijke  en pastorale contact werden duidelijk erva-
ren door de predikanten, de wijkouderlingen en tussen 
gemeenteleden onderling.  Gelukkig zijn diverse activi-
teiten en contacten doorgegaan of opgepikt met 
nieuwe en creatieve ideeën. En dit gaat nog door. 
Er is in goede harmonie gesproken over “Hoe verder?” in 
de huidige corona-fase. Wat pakken we wel of niet op? 
Wat is echt nodig? In welke mate gaat de kerk en de 
Rank weer open? Daarover wordt verschillend gedacht. 
Vooralsnog is de houding voorzichtig en willen we risi-
co’s voorkomen. De online diensten worden voortgezet. 
Het aantal ”functionele” aanwezigen  kan worden uitge-
breid. 
Vanaf zondag 7 juni zal bij de diensten, naast de ouder-
ling, een diaken en ouderling-kerkrentmeester aanwe-
zig zijn. Bij de jeugddienst op 14 juni zullen er wat meer 
medewerkers (commissieleden) zijn. In principe kan op 
5 juli het afscheid van de zondagsschool plaatsvinden 
met betrokken aanwezigen. Het betrekken van de jeugd 
blijft van belang en geeft minder risico’s. Tenzij maatre-
gelen worden teruggedraaid. Een divers samengestelde 
werkgroep o.l.v. de kerkrentmeesters gaat zich buigen 
over het gebruikersplan met de bezettingsmogelijkhe-
den en regelingen. In de kerkenraadsvergadering van 2 
juli wordt nader gesproken over de invulling van de kerk-
diensten. 
Er was veel uit te wisselen en af te wegen. Tegelij-
kertijd beseften we dat het niet van onze afwegingen 
afhangt. Ons leven en Zijn kerk is in Gods handen. We 
mogen ons laten leiden door Zijn Geest. In dat vertrou- 

 
 
wen en die afhankelijkheid mochten we de vergadering 
beginnen en afsluiten. 

Boodschappendienst/bezorgservice 
In breed overleg (met winkeliers en dorpsraad) is in de 
coronatijd een bezorgservice opgezet om ondersteu-
ning te geven aan hen die moeilijk of niet in staat waren 
de boodschappen te doen. Omdat familie, mantelzor-
gers of thuishulp niet voldoende kon inspringen. De be-
zorgservice werd opgezet met vrijwilligers. Dat heeft 
prima gewerkt. Er waren zo’n 25 tot 30 adressen waar-
voor dit werd verzorgd. Er ontstonden ook waardevolle 
contacten. 
Door de versoepeling van de regels kan een aantal 
adressen weer zelf op stap. Maar we zien ook dat er 
voor diverse adressen nog hulp gewenst is. En we willen 
ook breder deze hulp blijven aanbieden bij mensen in 
heel de gemeente met beperkingen of ziekte of vanwe-
ge ouderdom. Sommigen hebben beperkt mensen om 
zich heen en mantelzorgers of mensen van de thuiszorg 
zijn nog druk bezet of gaan op vakantie. 
Kortom: er is nog vraag naar boodschappenservice en 
we gaan er mee door. Des te meer vrijwilligers des te 
beter kunnen de taken worden verdeeld. 
Wilt u/wil jij ook meedoen en een bezorgadres voor je 
rekening nemen? 
Je kunt dit doorgeven aan 
diaconie@hervormdgiessenburg.nl of hulpdienstgiess
enburg@gmail.com of bellen naar Leo Timmer 0184-
651388. 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 7 juni 2020  
 

Kleurplaat de Drie-eenheid:  
Deze kleurplaat is voor jong en oud. De jongere kinderen kunt u laten kleuren, met de oudere kinderen kunt u kijken 
naar de symboliek in de afbeelding.  
 
We geloven in één God en dit wordt uitgebeeld door de grote ronde cirkel. Deze God laat Zichzelf aan ons zien in 
drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. De bovenste cirkel in de grote cirkel staat voor God de Vader. We zien 
een zegenende hand, het woord ABBA (vader) en de letters YHWH (de onuitspreekbare Naam van God). Jezus is 
afgebeeld als het Lam van God. Hij komt naar deze wereld toe in een menselijk lichaam en geeft zichzelf als een 
offerlam. Het lam draagt een vlag als teken van overwinning. Hij is de hoogste koning.  
De Heilige Geest is afgebeeld als duif en als vlammetjes. 
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BIJLAGE VOOR DE OUDERE KINDEREN –Zondag 7 juni 2020  
 

Romeinse cijfers: Als Paulus zijn brieven schrijft, zijn de Romeinen overal de baas.  Zij spraken Latijn. De 

cijfers die de Romeinen vroeger gebruikten, zagen er heel anders uit dan de cijfers die wij nu gebruiken. Zo 

kenden ze in die tijd alleen de volgende cijfers:  

 

Om andere getallen te maken, zetten ze meerdere cijfers achter elkaar. Er 

moest dan eerst een som uitgerekend worden, om te weten welk getal er 

stond. De waarden van de losse cijfers werden namelijk bij elkaar opgeteld. 

Hier golden wel twee regels:  
1. Je mocht maximaal 3 keer hetzelfde cijfer achter elkaar schrijven.   

2. Als er een hoger cijfer voor een lager cijfer stond, moest deze van het hogere 

cijfer worden afgetrokken.  

Bijvoorbeeld:   X I  = 11  (10+1)             I  X = 9    (10-1)  

   

Tegenwoordig kun je de Romeinse cijfers ook nog terugvinden. 

Bijvoorbeeld bij oude gebouwen of klokken (zie onder).  

 

Opdracht 1: Weet jij welke Arabische cijfers bij de Romeinse cijfers horen? Verbind deze met elkaar.  

 

Opdracht 2: Kun jij deze sommen uitrekenen?  

 

LV + XIV  =               55        +    14      = 69 

 

XXV + XLV  = ……….    +   ……….  =  

 

CX + IV     =  ……….    +   ……….  =  

 

CXL + XVI   = ……….    +   ……….  =  

 

LX + XIX  = ……….    +   ……….  =  

  



__________________________________________________________________________ 
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 

 


