
 NIEUWSBRIEF 28 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 
opnieuw uit Handelingen 8 en richten ons in het bijzon-
der op de Ethiopische kamerheer. Naast Handelingen 8: 
26-40 lezen we ook Jesaja 56:1-8. Een tekst die de ka-
merheer opnieuw vreugde gegeven moet hebben. Muzi-
kale medewerking wordt verleend door Anneke van Gen-
deren (orgel, piano), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit) 
Lukas de Jong en Marieke Kool & Twan Zwijnenburg 
(zang).   
De avonddienst wordt geleid door ds. M. Dubbelman. De 
schriftlezing is Kolossenzen 1:9–14. Tijdens deze 
dienst wordt de muzikale begeleiding verzorgd door 
Scott Baks (orgel/piano), Christy Dubbelman (dwars-
fluit) en Aty Muilwijk & Josette Kemkes (zang). 

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

  Huwelijksjubileum 
Komende vrijdag 3 juli hopen Gert en Willy 
Schmidt (Giessenlaan 67, 3381 AK) 45 jaar 
getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun 
(klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen 
hen Gods zegen toe.  

Geboren 
Dankbaar en blij zijn Jaap en Lianne van 
Oenen (Peursumseweg 9, 3381 KT) met 
de geboorte van hun dochter: Mirthe 

Loïs. Zij is geboren op maandag 22 juni en is het zusje 
van Art en Esmee. Boven het geboorte kaartje staat: 
Door Hem bedacht. Door Hem gemaakt. Door Hem ge-
liefd en aangeraakt. Zo overweldigend, zo onbeschrijfe-
lijk. Je bent meer dan een wonder. Als gemeente 
feliciteren we Jaap en Lianne van harte met de geboorte 
van Mirthe en wensen hen en allen Gods zegen toe. 
 
 

V&T – Gevarieerd 
Afgelopen woensdag sloten we de serie uitzendingen 
van dit voorjaar af. Het thema was met “De Bijbel en 
kunst” best wel breed. Deze uitzending hebben we ons 
geconcentreerd op schilderkunst. Ds. Dubbelman be-
sprak schilderijen van Rembrandt van Rijn. Wat sowieso 
bleek is dat de Bijbel een belangrijke inspiratiebron is 
geweest voor Rembrandt. Wat heeft hij de kern van de 
Bijbelse boodschap knap verwerkt in beelden! Een aan-
rader om de uitzending alsnog op YouTube (kanaal 
HGGNK) te bekijken, mocht u dat nog niet gedaan heb-
ben. Hoe vaak krijg je nou de kans om Bach, Baks, Dub-
belman en Rembrandt in een half uur te kunnen zien en 
beluisteren :-). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Agenda 
03-07 Ophalen oud papier 
 
 



__________________________________________________________________________ 
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 

  Liturgie morgendienst 
Psalm 67 : 1 (N.B.)   
Votum en groet 
Psalm 100 
Wetslezing 
Psalm 119 : 7 (N.B.) 
Gebed 
Kindermoment 
Kinderlied - Wit, zwart, rood en geel 
Schriftlezing: Handelingen 8:26-40 en Jesaja 56:1-8 
Psalm 24 : 2 + 3 (N.B.) 
Preek 
psalm 87 (N.B.) 
Dankgebed en voorbede 
Collectemoment 
Opwekking 798 – Houd vol 
Zegen 

Kinderlied – Wit, zwart, rood en geel 
Wit zwart rood en geel 
wit zwart rood en geel 
Jezus houdt van alle kinderen  
 (echo – 2 x wit zwart rood en geel) 
alle kinderen van de wereld  
 (echo – 2 x wit zwart rood en geel) 
wit zwart rood en geel 
van allemaal evenveel  
zwart en wit / geel en rood / klein en groot 
Kinderen van de wereld  
 (echo – 2x wit zwart rood en geel) 
 
Wit zwart rood en geel 
Wit zwart rood en geel 
Jezus houdt van alle kinderen  
 (echo – 2 x wit zwart rood en geel) 
alle kinderen van de wereld  
 (echo – 2 x wit zwart rood en geel) 
wit zwart rood en geel 
van allemaal evenveel 
zwart en wit 
geel en rood 
klein en groot 
 
Alle kinderen die er zijn (2x) 
 
Wit zwart rood en geel (3x) 
alle kinderen die er zijn 
Tekst & Muziek: Jill Freeman, Vertaling: Elly Zuiderveld-Nieman 
© 1989 EMI Music Holland BV 

  Lied morgendienst – Opw. 798 Houd vol 
Wij zij het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
 
Refrein:  
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars 
bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 
 

Refrein: 
Houd vol… 
 

God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 
 

Refrein: 
Houd vol… 
 

God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
Hij laat ons nooit alleen 
 
Refrein: (4x) 
Houd vol… 
 
God is voor ons, God is naast ons    ) 
God is altijd om ons heen             )  
Laat maar komen wat hierna komt  ) 2x 
Want Hij laat ons nooit alleen        ) 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.vecteezy.com/vector-kunst/371666-kinderen-uit-verschillende-landen-van-de-wereld&psig=AOvVaw10AJdKvzI4EwcgX-Nk1mi9&ust=1593173138305000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCy_8_2nOoCFQAAAAAdAAAAABAw
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.real-life.nl/toekomst.html&psig=AOvVaw0WDD6Jv_gWpWoyyI-Qyw9w&ust=1593170824105000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC1hIPunOoCFQAAAAAdAAAAABAz
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  Liturgie avonddienst  
Psalm 130 : 4 (N.B.) 
Votum en Groet 
Psalm 34 : 5 (N.B.) 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 86 : 6  
Gebed 
Schriftlezing: Kolossenzen 1 : 9 - 14 
JdH 13 : 1 + 2 Ik wandel in het licht met Jezus 
Preek 
Opw. 687 : Heer wijs mij uw weg 
Dankgebed 
Collecte 
Psalm 136 : 11 + 12  
Zegen 

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.  
 

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. 
Tekst Hans Maat Muziek: Niek en Elbert Smelt © 2007 Sela Music 
 
 
 

JdH 13 – Ik wandel in het licht 
1. Ik wandel in het licht met Jezus, 
 het donk're dal ligt achter mij, 
 en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
 welk een liefdevolle vriend is Hij. 
  

Refrein:  
Ik wandel in het licht 
met Jezus, 
en 'k luister naar  
zijn dierb're stem, 
en niets kan mij  
van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 

2. Ik wandel in het licht met Jezus, 
 geen duist're wolk bedekt de zon, 
 en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, 
 die de zonde in mij overwon. 
  

Refrein 
Tekst: M.A. Alt Muziek: Gospel Songs 
© Small Stone Media, Opwekking 214, JdH 13 

Attentiepakket “Klein geluk”.  
De coronatijd bracht en brengt ingrijpende omstan-
digheden. Zorg, angst, onzekerheid, eenzaamheid maar 
ook extra inzet, activiteiten en omzien naar elkaar. 
Ieder is/wordt daarmee geconfronteerd. En het is nog 
niet voorbij. Als gemeente willen we elkaar steunen en 
waarderen voor alles wat we ondervinden en (extra) 
gebeurt.  
Er zijn 800 attentiepakketten samengesteld.  
Vanaf 26 juni bezorgen ouderlingen, diakenen en vele 
vrijwilligers (HVD-leden) bij alle gemeenteleden het At-
tentiepakket “Klein geluk”. Op een kaart staat nog het 
nodige toegelicht. 
In het pakket zit een aardigheid en het boekje “Klein 
geluk”. Een exemplaar voor jongeren en ouderen en er is 
een apart kidsboekje voor de basisschoolkinderen. Dit 
is ter vervanging van het vakantieboekje wat jaarlijks in 
de kerk wordt uitgedeeld. Het boekje "Klein geluk” laat 
iets zien van moeite en waardering. We lezen over men-
sen die bereid zijn de ander te dragen, over God die voor 
ons zorgt en over lichtstraaltjes die we zelf door mogen 
geven. Mocht na twee weken blijken dat u iets hebt ge-
mist of wilt u/jij nog een extra boekje dan kan dat wor-
den aangegeven bij de leden van de diaconie of via 
diaconie@hervormdgiessenburg.nl . 

mailto:diaconie@hervormdgiessenburg.nl
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Foto’s samenstellen Attentiepakket 

 
 

 

  Maatregelen kerkgang i.v.m. Coronavirus 
Beste gemeenteleden, inmiddels mogen we vanuit de 
overheid weer met 30 personen bij elkaar komen, mits 
we de anderhalve meter maatregelen in acht nemen. 
Vanaf 1 juli is dit verruimd naar 100 personen of meer, 
mits we de anderhalve meter maatregel kunnen garan-
deren. Een uitdaging voor ons allen om dit in goede 
banen te leiden.  
Wat adviseren we vanuit de kerkenraad en hoe gaan we 
dit vorm geven de komende maand(en)? 
Allereerst willen we benadrukken dat thuis verbonden 
zijn via YouTube e/o Kerkomroep nog steeds een uitste-
kend alternatief is.   

Mede omdat:  
• Er geen samenzang in de kerk is  
• We anderhalve meter afstand van elkaar moeten 

houden (echtparen/gezinnen uitgezonderd)  
• U een zitplaats wordt toegewezen, dus kan het zijn 

dat u niet op uw/jouw vertrouwde stek kan zitten  

• Het geluid van orgel en muziek/zanggroep momen-
teel in de kerk zelf niet optimaal is omdat het “ge-
streamd” wordt naar de uitzendingen voor YouTube 
en Kerkomroep  

• Er geen crèche is  
• De Rank gesloten is  
Wat staat er voor de komende periode gepland voor een 
kerkgang van 30 en later voor 100 personen:  
• De maand juni gebruiken we om proef te draaien met 

de vaste bezetting en enkele genodigden die betrok-
ken zijn bij het toewijzen van plaatsen aan de kerk-
gangers  

• Zondag 28 juni gaan we met 30 genodigden proef 
draaien die allen op enige wijze betrokken zijn bij het 
goed laten verlopen van de maatregelen rond plaatsen 
en hygiëne   

• Op 5 juli hebben we onze eerste grote uitdaging met 
de afscheidsdienst van de Zondagschool (ook hier 
werken we met genodigden die bij de Zondagschool 
betrokken zijn, zoals de kinderen, ouders, leiding)  

• Op 12 juli hebben we in de ochtend een doopdienst 
met meerdere kinderen. Ook hier weer op uitnodiging 
van de direct betrokkenen in overleg met de doopou-
ders.  

• Vanaf de avonddienst van 12 juli en de verdere weken 
kunnen gemeenteleden zich binnenkort aanmelden 
om een kerkdienst bij te wonen. Hiervoor komt er een 
link via de website beschikbaar om zich op te geven.  

 

 
Ook telefonisch willen we dit faciliteren. Meer 
informatie volgt binnenkort  

 
• We willen er alles aan doen om zoveel mogelijk 

verspreiding van het virus te voorkomen, dit voelen 
we ook als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Ook graag hierin uw medewerking  

• Maar bovenal voelt u zich vooral welkom ondanks de 
maatregelen die we met elkaar moeten nemen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.rd.nl/kerk-religie/het-nieuwe-normaal-in-de-kerk-1.1662424&psig=AOvVaw2X-Nq62ithgz7VjOx7KvpR&ust=1593165910724000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiInd7bnOoCFQAAAAAdAAAAABAt
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Bijlage morgendienst 28 juni - Woordzoeker 
 

Al de woorden van de woordzoeker komen uit Handelingen 8 vers 26-40. De oplossing ook. Maar wat is de oplossing?  
Weet je de oplossing? App of mail die gerust door naar ds. Holtslag. Een briefje in de bus mag ook.  
 

 



__________________________________________________________________________ 
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 

BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 28 juni 2020  
 

 

 


