
 NIEUWSBRIEF 21 JUNI 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen 
Handelingen 8:5–8 en 26–40 over Filippus en de ka-
merheer. Muzikale medewerking wordt verleend door 
Scott Baks (orgel, piano), Willeke Faro (dwarsfluit) en 
Martin Klop en Jennina Zwijnenburg (zang). De avond-
dienst wordt geleid door ds. P.H. Zaadstra uit Kocken-
gen. Tijdens deze dienst wordt de muzikale begeleiding 
verzorgd door Arjen de Hoop (orgel), Alise van Genderen 
(dwarsfluit) en Annelise Dijksman en Lidia Faro (zang). 

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

  Huwelijksjubileum 
Zaterdag 27 juni hopen Jan en Anne-
marie Verspuij (Bovenkerkseweg 3a, 
3381 KA) te vieren dat zij 45 jaar 
getrouwd zijn. Met hen zijn we de 
Heere dankbaar. We feliciteren hen en hun kinderen en 
kleinkinderen van harte en wensen hen Gods zegen toe. 

Meeleven 
*In de afgelopen week heeft dhr. Jan Vink (Willem de 
Zwijgerstraat 10, 3381 BM) een heupoperatie onder-
gaan. Er is dankbaarheid dat de operatie goed gegaan 
is en hij woensdag al weer naar huis mocht. In het 
gebed danken we de Heere God hierom en bidden we om 
een voorspoedig en gezegend herstel.  
*De operatie van dhr. J. de Jong (A.M.A van Langeraad-
weg 5A, 3381 LB), die gepland stond op 18 juni, is 
helaas niet door gegaan vanwege grote drukte op de OK 
in het ziekenhuis. Naar verwachting zal de operatie bin-
nen twee weken plaatsvinden. We wensen dhr. de Jong 
Gods zegen toe. 
 
 

Kamp Bladel 
We zijn dankbaar en blij dat kamp Bladel deze zomer in 
aangepaste vorm door kan gaan! We zien uit naar en 
bidden om een hele leuke, gezonde en gezegende week 
samen! Er zijn nog enkele plaatsen vrij en het is tot 
vrijdag 26 juni mogelijk om op te 
geven via arjendehoop@live.nl. 
Spaaractie: 
Vorig jaar hebben we tijdens de 
kampweek in Bladel erg geno-
ten van o.a. het brood, met dank aan de vele gespaarde 
munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen 
voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen 
mee: munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van 
Bakkerij 't Stoepje en koffiezegels van de Albert Heijn. 
U kunt de munten/zegels door de brievenbus doen van 
Wilhelminalaan 1. 
Leidingteam kamp Bladel 

Boodschappendienst / Bezorgservice 
Enkele weken geleden deden we 
nog een oproep voor vrijwilligers 
voor de boodschappenservice die 
in de coronatijd dorpsbreed is op-
gezet. Er zijn nog een aantal 
adressen die graag een beroep 
doen op de service. Op de oproep 
is positief en goed gereageerd. Hartelijk dank. Het 
aantal vrijwilligers is nu goed bezet. Indien nodig en ge-
wenst worden de vrijwilligers voor assistentie bena-
derd. Bij vragen of opmerkingen kan je reageren naar 
diaconie@hervormdgiessenburg.nl of 
hulpdienstgiessenburg@gmail.com of bellen naar Leo 
Timmer 0184-651388. Nogmaals dank voor de mede-
werking.    

  Agenda 
24-06 Online V & T contactmoment, 19.15 – 19.45 uur 
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  Liturgie morgendienst 
Psalm 138 : 3 
Votum en Groet  
Gezang 474 
Wetslezing 
Psalm 19 : 5 (N.B.) 
Gebed 
Kindermoment 
Oth 511 : 1 + 2 - Ho! Stop! 
Schriftlezing: Handelingen 8 : 5 – 8 en 26 - 40 
Opwekking 687 – Heer wijs mij Uw weg 
Preek 
Psalm 86 : 6 
Dankgebed 
Collecte 
Psalm 67 : 1 (N.B.) 
Zegen 

Kinderlied – Ho! Stop! 
Refrein:  
Ho! Stop! Sta eens even stil!  
Waar wou je heen gaan,  
of maakt dat geen verschil.  
Ho! Stop! Ga er niet vandoor.  
Je bent er toch niet zomaar,  
je leeft ergens voor.  
 
Als je in de trein zou stappen en je zou niet weten  
waar je heen wou gaan. (heen wou gaan)  
Kon je beter in je warme bedje blijven liggen  
zonder op te staan. (op te staan)  
Alles gaat uiteindelijk mis,  
als je niet weet wie Jezus is. 
(Refrein) 
 
Als je in het donker wandelt kun je niet goed kijken  
waar je heen wilt gaan. (heen wilt gaan)  
Daarom heb je Jezus nodig want Hij steekt een lichtje  
in je leven aan. (je leven aan)  
Reken maar dat jij je vergist  
als je het Licht van de wereld mist.  
(Refrein)  
 
 
 
 

Opw. 687 – Heer, wijs mij Uw weg 
1. Heer, wijs mij uw weg  
    en leid mij als een kind  
    dat heel de levensweg  
    slechts in U richting vindt.  
    Als mij de moed ontbreekt  
    om door te gaan,  
    troost mij dan liefdevol  
    en moedig mij weer aan.  
 
2. Heer, leer mij uw weg,  
    die zuiver is en goed.  
    Uw woord is onderweg  
    als een lamp voor mijn voet.  
    Als mij het zicht ontbreekt,  
    het donker is,  
    leid mij dan op uw weg,  
    de weg die eeuwig is.  
 
3. Heer, leer mij uw wil  
    aanvaarden als een kind  
    dat blindelings en stil  
    U vertrouwt, vrede vindt.  
    Als mij de wil ontbreekt  
    uw weg te gaan,  
    spreek door uw Woord en Geest  
    mijn hart en leven aan.  
 
4. Heer toon mij uw plan;  
    maak door uw Geest bekend  
    hoe ik U dienen kan  
    en waarheen U mij zendt.  
    Als ik de weg niet weet,  
    de hoop opgeef,  
    toon mij dat Christus heel  
    mijn weg gelopen heeft. 
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  Liturgie avonddienst  
Psalm 42 : 1 + 2  
Votum en Groet 
Psalm 48 : 4 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 48 : 6 
Gebed 
Schriftlezing: Psalm 44 
Psalm 43 : 5 
Preek  
Gezang 90 : 9 + 10 
Gebed   
Collecte 
Gezang 167 : 5 + 6 

Actie #1 Maaltijd 
Op 31 mei was er via de nieuwsbrief de oproep om mee 
te doen aan deze actie om in het pinksterweekend  het 
ontbijt te laten staan en in plaats daarvan 5 euro te 
doneren voor de mensen die wereldwijd hongerlijden als 
gevolg van de coronacrisis. De actie was in combinatie 
met o.a. de Pinksterconferentie van Opwekking. 
Tien duizenden Nederlanders deden hieraan mee en dat 
gaf in twee dagen een opbrengst van meer dan 250.000 
euro. Ook vanuit onze gemeente is door verschillende 
leden meegedaan. Het was mooi om te zien dat diverse 
jongeren meededen en dat deelden via social media. 
Hartelijk dank voor de reacties en de betrokkenheid.  

 
 
 

  Open doors 
Afgelopen week zijn vier kaarten 
gestuurd  ter bemoediging naar 
vervolgde Christenen in Nigeria en 
Bangladesh. Open Doors biedt hen in 
moeilijke situaties de hulp die ze 
nodig hebben.   
Ruth, Mary Andimi en Rikiya zijn in Nigeria getrau-
matiseerd en vervolgd door strijders van Boko Haram. 
Open Doors heeft hen traumatraining en waar nodig ook 
microkrediet gegeven.   

  V & T Gevarieerd 
We naderen het einde van de reeks bijeenkomsten 
en/of uitzendingen van de gebedskring en van… tja, 
waarvan eigenlijk. Laten we zeggen: van een gevarieerd 
gezelschap. De laatste uitzending voor de zomerpauze 
heeft als thema “de Bijbel (Gods Evangelie) als inspira-
tiebron voor kunst en cultuur”. Zo, dat klinkt omvangrijk 
en pittig. Goed om te weten dat ds. Dubbelman voor de 
inhoud en uitleg zal zorgen d.m.v. schilderijen van 
Rembrandt. Gelukkig verstaat hij de kunst om met 
weinig woorden veel 
te zeggen. Scott 
Baks zal voor de 
muziek zorgen. Alle-
maal kijken en luis-
teren dus ‘-). Net als 
vorige week zal ook 
deze uitzending 
vooraf opgenomen 
worden en daardoor 
alleen toegankelijk 
zijn via het YouTube 
kanaal HGGNK en, helaas, niet via Kerkomroep.  

Tip vanuit de evangelisatiecommissie 
Luistert u ook wel naar ‘Eerst dit’? De 
evanglisatiecommissie geeft u deze 
luistertip: Eerst dit van afgelopen 
woensdag: 

https://eerstdit.eo.nl/episodes?id=PODCAST_36496 
Hoe evangeliseren wij in deze tijd en in onze cultuur? 
 

https://eerstdit.eo.nl/episodes?id=PODCAST_36496
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.lazarus.nl/artikel/2018/04/ik-snap-niks-meer-van-god&psig=AOvVaw2jixmsf_bJiqRexsEaQjxx&ust=1592641670277000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD1z-G6jeoCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://nl-nl.facebook.com/opendoorsnl/photos/wwwopendoorsnl/933073253532054/&psig=AOvVaw0YXWR7vDGFEgbH5m5r8hfs&ust=1592588262468000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCay-7zi-oCFQAAAAAdAAAAABAV
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Belangrijke Messiaanse profetieën in het Oude Testament  
 

Genesis 3:15  Messias verzoent de mens met God; volledig mens, geboren uit een vrouw, Hij zal satan 
volkomen vernietigen  

Genesis 22:18   Hij zal familie zijn van Abraham  
Genesis  49:10  Hij zal van de koninklijke stam Juda zijn  
Deuteronomium18:15  Hij zal een profeet zijn die, net als Mozes, het Woord van God bekendmaakt  
Psalm 2:1-2   Hij zal berecht worden door heidense heersers en veroordeeld door Zijn eigen Joods volk  
Psalm 16:10   Door de opstanding, door de Vader, zal Jezus’ lichaam geen verdorvenheid zien  
Psalm 22:2   Hij zal de afwijzing van de Vader ervaren bij Zijn sterven  
Psalm 22:7-8   Hij zal bespot worden bij Zijn kruisiging  
Psalm 22:23   Christus zal God glorie geven in Zijn kerk na Zijn opstanding  
Psalm 40:7-9    Christus verheugde zich in alles van de Vaders wil  
Psalm 69:8-13   Christus zou door de mens afgewezen worden  
Psalm 69:22   Christus zou zure wijn drinken bij Zijn kruisiging  
Psalm 89:5    Christus zou het eeuwige zaad van David zijn  
Psalm 89:27-29   Christus zal Gods eeuwige Zoon zijn, Zijn unieke eerstgeborene  
Psalm 110:1   Hij zal verhoogd worden tot de rechterhand van de Vader en gekroond worden  
Psalm 110:4   Zijn priesterschap zal eeuwig zijn, naar de wijze van Melchizedek  
Psalm 132:11    Hij zal uit de lijn van David zijn  
Jesaja 7:14   Christus zal een maagdelijke geboorte hebben; Hij zal Immanuel genoemd worden  
Jesaja 7:15-16  Hij zal in een land opgroeien dat door een vreemde macht overheerst wordt  
Jesaja 8:23    Hij zal dienen in Galilea  
Jesaja 9:6   Hij zal uit de lijn van David zijn, maar Zijn koningschap zal voor eeuwig zijn en  

Hij zal de Zoon van God zijn  
Jesaja 11:2   Hij zal gezalfd worden met de Heilige Geest  
Jesaja 11:4   Hij zal de volmaakte gerechtigheid dienen aangaande de armen en de zwakken  
Jesaja 24:16   Christus zal verlossing aan de gehele wereld aanbieden  
Jesaja 40:3   Hij zal een voorloper hebben  
Jesaja 42:1   Christus zal de grote gezalfde Dienaar van Jahweh zijn  
Jesaja 42:2   Zijn bediening zalzacht zijn  
Jesaja 42:6   Christus zal de vervulling zijn van Gods verbond  
Jesaja 49:6   Christus zal een licht voor de heidenen zijn  
Jesaja 52:14   Hij zal verminkt worden door het misbruik waaronder Hij te lijden had voorafgaand aan  

De kruisiging   
Jesaja 53:4   Christus zal al onze ziekten dragen  
Jesaja 53:5   Hij zal begraven worden in een graf van een rijke  
Jesaja 53:10   De Vader zal Christus’ dagen verlengen door Hem uit de dood te doen opstaan  
Dan.9:24    Zijn publiekelijke bediening zou beginnen in A.D. 26, wat 483 jaar na het decreet aan Ezra  
   zou zijn om Jeruzalem te herbouwen; 3 ½ jaar later (het midden van de zeven jaar week) 

zou de Messias gekruisigd worden terwijl Hij verzoening gaf voor zonde als de “Meest Heilige”  
Micha 5:1   Jezus zou in Bethlehem geboren worden   
Zacharia9:9   Hij zou Jeruzalem binnengaan op een ezel  
Zacharia 11:12   Christus zou verraden worden voor 30 zilverstukken  
Zacharia 12:10   Hij zou doorstoken worden voor onze overtredingen (Jes.53:5)  
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 21 juni 2020  
 

 

 

 

 



gebedskalender 21 juni t/m 18 juli 2020        > GELUKKIG WIE DE GOD VAN JACOB TOT HULP HEEFT,  WIE ZIJN HOOP VESTIGT OP DE HEER, ZIJN GOD…..  PSALM 146:5 <

zondag 21 juni zondag 28 juni zondag 5 juli zondag 12 juli
Het is vandaag vaderdag. We danken voor alle Hoewel we niet bij elkaar kunnen komen om het Heilig We danken dat het mogelijk is een dienst te houden Nu we niet rondom het Woord als gehele ge-
vaders maar bidden ook voor al de mannen die Avondmaal te vieren, kunnen we in ons eigen huis wel voor en met de kinderen die afscheid nemen van de meente in de kerk bij elkaar kunnen komen, 
ongewild geen vader zijn en voor hen die bij het bewust nadenken over het grote offer dat de Here zondagsschool en dat hun naasten daarbij kunnen zijn. bidden we dat we de tijd zullen nemen om Gods 
woord vader pijn voelen. We danken dat God altijd Jezus voor ons bracht. Laten wij als overige gemeenteleden ook biddend aangezicht te zoeken, in de wetenschap, 
onze Hemelse Vader wil zijn. om hen heen staan. dat zijn eeuwige armen ons dragen. Deut 33:27

maandag 29 juni
maandag 22 juni Ui de nieuwsbrief van Mercy Ships: "Bid voor de maandag 6 juli  maandag 13 juli
We bidden voor de gekozen ouderling, dat hij zijn patiënten in Senegal die Mercy Chips vanwege Uit de gebedskalender van de Wycliffe: Bid voor vei- We bidden voor TWR. Radio en internet zijn onmis-

roeping kan/mag aanvaarden. Corona hebben achter moeten laten. Bid voor herstel. ligheid van onze Nederlandse veldwerkers in Nigeria. baar om mensen met het evangelie te bereiken.
Bid dat we spoedig daar verder mogen gaan met de Er vinden regelmatig ontvoeringen en aanslagen Juist in dese tijd ervaren we hoe belangrijk deze

dinsdag 23 juni mensen die daar wachten op onze hulp". plaats. techniek is. Bid voor veel bereik!
Mensen met een beperking kunnen door het 
coronavirus niet of nauwelijks naar hun werk of dag- dinsdag 30 juni dinsdag 7 juli dinsdag 14 juli
besteding. Niet iedereen zal dit begrijpen. Bid voor Bid voor de ouderen die door de coronacrisis veel We bidden voor de jongeren die een keuze hebben Laten we bidden voor langdurig zieken en voor
hen en voor hun begeleiders. meer alleen zijn en daardoor eenzaam worden. Bid gemaakt of nog moeten maken voor een vervolg- hen die te maken hebben met psychische proble-

voor wijsheid voor de mensen die om hen heen staan opleiding. Vaak betekent dat dat zij op kamers gaan. men en depressies. Bid dat zij uitkomst zullen
woensdag 24 juni om de juiste keuze te maken in het contact hebben. We vragen God of Hij hun leidsman wil zijn. zien en hulp willen aanvaarden. 
Vanavond vergaderen de diakenen. We bidden hen Bid dat het Evangelie juist ook in deze tijd 
de hulp en de leiding van de Heilige Geest toe. woensdag 1 juli woensdag 8 juli hen mag bereiken en hen leidt tot Hem 
Ook is er nog een moment ( livestream-uitzending) Uit de gebedsbrief van de MAF: "Het is voor mensen We bidden met de ZOA voor vluchtelingenkamp die hoop en leven geeft.
van V&T deze avond. We bidden voor een in Zuid-Soedan niet makkelijk om de rampen die hen Bardarash in Noord-Irak. Duizenden gevluchte 
opbouwende uitzending. treffen te overleven. Door droogte en overstromingen Syriërs op een vierkante kilometer, slechts ge- woensdag 15 juli

mislukken oogsten en de sprinkhanenplaag die mo- scheiden door tentdoeken. ZOA probeert in dit kamp We bidden voor de kinderen van groep 8 van de
donderdag 25 juni menteel over delen van het land gaat, maakt de de verspreiding van corona tegen te gaan door hy- basisschool De Hoeksteen die vanavond online
We danken dat deze maand de scholen weer open mensen afhankelijk van hulp. We hopen en bidden dat giëne-instructies, het uitdelen van zeep en door te een musical presenteren. We vragen of God hen
zijn gegaan ook de middelbare scholen. ondanks de lockdown vrachtwagens uit Oeganda en zorgen voor schoon water. nabij wil zijn als zij na de vakantie naar het vervolg-
We danken ook voor de verruiming van de maat- Kenia voeding kunnen blijven brengen en MAF vlieg- onderwijs gaan.
regelen en bidden dat het coronavirus verder terug hulp kan blijven bieden. Bid voor rust en vrede. donderdag 9 juli
gedrongen wordt. Bid voor mensen zonder werk, dat de arbeidsmarkt donderdag 16 juli

donderdag 2 juli weer mag opleven. We danken voor onze predikanten en voor allen
vrijdag 26 juni Bid voor de zieken thuis en in het ziekenhuis. die voor en achter de schermen hun steentje
Uit de gebedskalender van Open Doors: "Bid om vrijdag 10 juli bijdragen aan het gemeentewerk.
vrede in Jemen. Als de oorlog blijft doorgaan wordt vrijdag 3 juli Of kamp Bladel en de fietsweek Chadash doorgaan 
Jemen het armste land ter wereld. Bid voor de Bid voor Matthijs- Marijke en club Immanuël. is nu waarschijnlijk wel bekend. Als het door kan gaan, vrijdag 17 juli
kleine groep gelovigen, die ondanks de oorlog dan bidden wij hen een veilige reis en een gezegende De zomervakantie begint vandaag. 
groeit". zaterdag 4 juli en gezellige, opbouwende week toe. De school kan geen afsluitingsdienst houden maar 

Bid dat ouders hun kinderen kunnen betrekken bij de laten we bidden of God ons wil sparen

zaterdag 27 juni online diensten, zodat hun geloof kan groeien. zaterdag 11 juli en een periode van rust en ontspanning wil geven.
We bidden voor de diakenen, de wijkouderlingen en Ook gebedspunten aandragen? Bid om bescherming van Israël tegen terreurorgani-   
de HVD bij het op andere manieren contact zoeken  deze dan graag t/m maandag 17 aug. sturen naar saties. Ondanks het coronavirus strijden terroristen zaterdag 18 juli
met de gemeente, jong en oud. Dat zij zo hulp en                      annemarieverspuij@live.nl door tegen Israël.  Dank! "De Here is onze Bewaarder, de schaduw
een luisterend oor kunnen bieden.                          o.v.v.  gebedskalender Bid om veiligheid voor Israël. aan onze rechterhand"  Psalm 121


