
 NIEUWSBRIEF 14 JUNI 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst hoopt ds. M. Dubbelman verder te 
gaan met de serie over de brief van Paulus aan de 
Kolossenzen. We lezen Kolossenzen 1 : 1 - 8. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Arie Jaap de Kok (or-
gel), Eliseba van Zuthem (dwarsfluit), Marieke de Ruiter 
(piano) en Maartje Rietveld & Willemieke van Winger-
den (zang).  
De avonddienst is een jeugddienst en dan gaat ds. J. 
Holtslag voor. Het thema is “In Control”. We lezen twee 
gedeeltes uit de Bijbel; Genesis 39 : 20 - 23 en Spreu-
ken 3 : 1 – 7. Deze dienst wordt muzikale medewerking 
verleend door Chris van Veldhuizen (orgel) en de band 
One Man Audience. 

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

  Huwelijk 

 

Op vrijdag 19 juni treden Johan van den Bosch (van 
Wenastraat 25) en Anja Brak (Hardinxveld-Giessen-
dam) in het huwelijk. Dit zal plaats vinden in een beslo-
ten kerkdienst om 16.00 uur in de kerk. We wensen 
Johan en Anja samen met hun kinderen alvast een 
mooie dag toe en Gods zegen over hun huwelijk. 

Meeleven 
Donderdag 18 juni ondergaat dhr. J. de Jong (A.M.A van 
Langeraadweg 5A, 3381 LB) een operatie aan zijn aorta 
in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. In de dienst 
zullen we bidden om Gods zegen over de operatie. We 
wensen de heer De Jong Gods zegen en bescherming 
toe. 

  Agenda 
17-06 Online V & T contactmoment, 19.15 – 19.45 uur 

  Liturgie morgendienst 
Gezang 380 : 1 + 2 
Votum en Groet 
Psalm 33 : 7 (N.B.) 
Wetslezing 
Psalm 130 : 3 + 4 
Gebed 
Kindermoment 
Schriftlezing: Kolossenzen 1 : 1 - 8 
Oth 434 Jezus, open mijn oren 
Preek 
Gezang 429 : 1+3 
Dankgebed - Collecte 
Psalm 42 : 3  - Zegen 

Kinderlied – Jezus, open mijn oren 
1. 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. 
  

2. 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. 
  

3. Jezus, ik open mijn handen. 
Leer mij een zegen te zijn. 
Maak mij een hulp voor de and’ren 
die leven met honger en pijn. 
Om aan wie U niet kennen 
genezing te brengen. 
Leer mij een zegen te zijn. 
Op Toonhoogte 434, Tekst & muziek: Elly & Rikkert 
Zuiderveld© Unisong Music Publishers 
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  Liturgie avonddienst  
Opwekking 707 
Votum en Groet 
Opwekking 661 
Geloofsbelijdenis 
Opwekking 697 
Gebed 
Schriftlezing:  
Genesis 39 : 20 - 23    
Spreuken 3: 1 - 7 
Psalm 93 : 1 + 3 (DNP) 
Preek “In Control” 
Opwekking 407  
Gebed - Collecte 
Opwekking 807 - Zegen 

  V & T Gevarieerd 
Nou, over variatie 
gesproken. De uit-
zending van afge-
lopen woensdag 
was écht anders 
dan anders! Het 
leek wel een film, 
en dat was het 
ook. Zes hoofdrolspelers gaven een beeld van 
gemeente-zijn. Hmm, van een stukje gemeente-zijn dan 
‘-). Sportiviteit, goeie gesprekken én mooie muziek en 
liederen gaan goed samen, dat bleek wel. Voor wie nog 
niet heeft kunnen kijken, zoals gewoonlijk staat het 
audio-/beeld bestand op het HGGNK kanaal op Youtube. 
Ook hier-en-nu de oproep aan de vele kleine groepen 
binnen de gemeente (zaalvoetballers, Bijbelstudeer-
ders, hardlopers, jeugdclubs, er ging toch ook een groep 
wel/niet naar Noorwegen? Hoe is het daar eigenlijk 
mee. En die Chadash-fietsers, wat is daar de stand van 
zaken…) om ook zo’n filmpje te maken en zo met 
belangstellende gemeenteleden het wedervaren te de-
len.  
Leden van de gebedskring verzorgen de bijeenkomst 
komende woensdag 17 juni. Bidden, praten met God, 
voor de één dagelijkse vanzelfsprekendheid, voor de 
ander een weerbarstig en iel element in het (geloofs)-
leven. Het vertrouwen mag er zijn dat al die stemmen: 
de lofprijzing, het zuchten, onze vragen en de dank 
vanuit de gemeente samenkomen tot één klank voor 
onze God. 

Jeugddienst 
Vanavond is er een jeugddienst met als Thema In Con-
trol. We lezen over Jozef die de controle over zijn leven 
totaal kwijt was. Misschien zijn er wat herkenningspun-
ten en kun je iets met wat Jozef deed. Hij had gezegd 
kunnen hebben: I decide to trust the Pilot (Ik besluit om 
de Piloot te vertrouwen). 
Zoom jij na de dienst om elkaar te ontmoeten en door 
te praten? 

  Vanuit de kerkenraad  
Verkiezing ambtsdrager: De kerkenraad heeft in haar 
vergadering van donderdag 4 juni het vervolg van de 
verkiezing  voor de nog openstaande vacature bespro-
ken. Dit betreft de vacature van wijkouderling Wim in ’t 
Veld waarvoor op 10 maart de broeders Ronald Overduin 
en Harm Trouwborst op dubbeltal zijn gesteld.  
Gezien de bijzondere tijd van dit moment, is er besloten 
om dit middels een stembusverkiezing te laten plaats-
vinden, waarbij ook de mogelijkheid wordt geboden om 
dit met volmacht te kunnen doen.  
Voorwaarde voor een volmacht is dat u of jij tot een risi-
co-groep behoort en eventuele risico’s op besmetting 
wil vermijden en daarom niet persoonlijk wil komen 
stemmen. Voor een volmacht kunt u/kun jij vanaf vrij-
dag 12 juni t/m maandag 15 juni een gewaarmerkt 
stembiljet afhalen bij ouderlingscriba Arjan Overduin, 
Willem de Zwijgerlaan 21.    
De kerkorde biedt deze mogelijkheid van stemmen, 
maar we wijken hiermee wel af van de plaatselijke rege-
ling. Bezwaren tegen deze manier van stemmen kunnen 
schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de 
ouderlingscriba t/m uiterlijk zaterdag 13 juni.  
De stemming staat gepland voor donderdag 18 juni in 
de Rank tussen 19.00 en 21.00 uur, waarvoor alle 
belijdende lidmaten van harte worden uitgenodigd.  
U en jij kunt op basis van achternaam in alfabetische 
volgorde ongeveer een tijdstip bepalen.  
Dus de A vanaf 19.00 uur en de Z tot uiterlijk 21.00 uur, 
zodat een gelijktijdige grote toeloop vermeden kan wor-
den. Wij verzoeken u gebruik te maken van de ingang 
van zaal 1. Daarbij de 1,5 meter afstand aan te houden, 
handhygiëne bij de ingang toe te passen en uw eigen 
pen mee te nemen.   
We bevelen het proces van de stemming en de broeders 
op dubbeltal aan in uw voorbede. 
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Gebedskalender 
Vrijdag 19 juni wordt de nieuwe gebedskalender als 
bijlage bij de Nieuwsbrief toegevoegd. Deze gebedska-
lender ziet er niet uit zoals u gewend bent. De kalender 
beslaat namelijk vier weken tot aan de grote vakantie.  
 

 
De vakantieweken vullen we nu niet omdat er geen 
acties, weinig conferenties, kam-
pen enz., zijn vanwege corona. Na 
de vakantie hopen we op 30 
augustus weer een kalender te 
kunnen uitdelen. 

BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 14 juni 2020  
Kleurplaat: Geloof, Hoop en Liefde:  
De woorden geloof, hoop en liefde komen uit de Bijbel. Je vindt het terug 
in brieven van Paulus (1 Korinthiërs 13: 13 en Kolossenzen 1: 4-5). De 
drie woorden zie je ook vaak in afbeeldingen of sieraden. Geloof wordt dan 
voorgesteld door het kruis en verwijst naar de kruisdood en opstanding 
van Jezus. De liefde wordt uitgebeeld met een hart. 
De hoop wordt weergegeven door een anker. Met een anker kun je een 
schip vast leggen. Als een schip, vanwege stormweer, een haven nog niet 
kan binnenvaren dan legt men het voor anker, zodat het niet door de wind 
of stroming op de oever slaat of ergens op de rotsen vastloopt. Het anker 
ligt vast op de bodem. Zo is ook de hoop van een christen gevestigd op 
een onwankelbare bodem: onze Here Jezus. 
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BIJLAGE VOOR DE OUDERE KINDEREN –Zondag 14 juni 2020  
 

Doolhof: Kun jij de weg vinden door dit doolhof? Begin bij de groene pijl en vind de weg naar de rode pijl. 
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Psalm 4 is geschreven door koning David. Lees de psalm door. Zoek de antwoorden op en vul ze in. Tussen de 
haakjes staat het vers waar je het antwoord kunt vinden. 
 
Psalm 4: 1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.  
2 Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet.  
Geef mij ruimte als ik belaagd word, wees genadig, hoor mijn gebed.  
3 Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande, is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? sela  
4 De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is, de HEER luistert als ik tot hem roep.  
5 Beef voor hem en zondig niet, bezin u in de nacht en zwijg. sela  
6 Breng de juiste offers, heb vertrouwen in de HEER .  
7 Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.  
8 In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn.  
9 In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. 


