
 NIEUWSBRIEF 19 JULI 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. We 
lezen Kolossenzen 1:15-23. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Arie Jaap de Kok (orgel), Marieke 
Pesselse (piano), Eliseba van Zuthem (dwarsfluit) en 
Annelise Dijksman & Maartje en Rietveld  (zang). De 
avonddienst wordt geleid door ds. J. Verboom uit Gouda. 
De schriftlezing is Johannes 4:1–15. Tijdens deze 
dienst wordt de muzikale begeleiding verzorgd door 
Arjen de Hoop (orgel), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit) 
en Jo-Anne van Houwelingen & Willeke Faro (zang). 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor nieuwe 
bijbelcursus over vervolging en lijden in Pakistan. 

  Agenda 
24-07  Vertrek Kamp Bladel (13-14 jarigen), 09.15 uur 
    ,,      Boekwinkeltje open, 13.00 - 18.00 uur  

Purnode 2020 -  Into the weiland  
Voor veel mensen misschien 
onbekend en onverwacht, 
maar ondanks de corona-cri-
sis organiseren we voor de 
jongeren van 15-18 toch Pur-
node. Niet in de Ardennen, maar vier dagen kamperen op 
de Purnodecamping op de Doetseweg. Een heel andere 
plek, maar met een net zo goed programma. We willen 
alle gemeenteleden vragen voor gebed voor een mooie 
en fijne week met elkaar en een behouden thuiskomst, 
ondanks dat het niet ver reizen is. We hebben er heel 
veel zin in!  
De kampeerweek vindt van plaats van maandag 27 juli 
tot donderdag 30 juli. Mocht er toch nog iemand mee 
willen, dan kan dat nog! Geeft dit dan snel aan bij 
Peterjan: peterjanschakel@hotmail.com. 
Groeten, het leidingteam van Purnode into the Weiland 
 

Huwelijksjubileum 
Dinsdag 21 juli hopen Johan en Siny 
Krijgsman-van der Meer (Neerpolder-
seweg 42, 3381 JS) 55 jaar getrouwd 
te zijn. We feliciteren hen van harte 
met dit jubileum en we wensen hen en hun (klein-) 
kinderen Gods zegen toe. 

Terugblik naar 2011 - 2016 
Niet iedereen gaat deze 
zomer op reis, maar u kunt 
wel met ons mee terug in 
de tijd. We gaan daarbij 
terug naar de gebeurte-
nissen rond onze kerk in de 
afgelopen jaren. Op de eerste bladzijde van onze 
website vindt u het nieuwsbericht ”terugblik 2011-
2016”.  De verzameling filmpjes is weer uitgebreid met 
beelden van openingen winterwerk, rommelmarkten, de 
talentenveiling, kamp Bladel, het Startweekend voor de 
jeugd en de Nieuwe Rank in aanbouw. Vergeet niet om 
het geluid aan te zetten en kies met het wieltje voor 
1060p voor de beste beeldkwaliteit. Ik wens u een paar 
fijne uurtjes toe.  Jan Hakkesteegt 

Kamp Bladel 
Kamp Bladel gaat dit jaar 
coronaproof, en daarom in 
twee groepen, op kamp. De 
eerste groep (13-14 jarigen)  
vertrekt vrijdag 24 juli om 
9.15 uur. De tweede groep (11-12 jarigen) op  dinsdag 
28 juli om 9.45 uur. Er zal dit jaar geen gezamenlijke 
opening (met ouders en andere belangstellenden) in de 
Rank zijn. Ook kan er niet worden ‘uitgezwaaid’ op het 
terrein van de Rank. Maar de Kerkweg is lang genoeg 
om op 1,5 meter afstand toch met velen de jongeren uit 
te zwaaien.  

 

https://www.hervormdgiessenburg.nl/voorbeeldbericht/
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Chadash 2020 
Dankbaar wordt 
teruggekeken op 
de week die door-
gebracht mocht 
worden in de Fran-
se Alpen. Vanwege 
de Corona-maatre-
gelen was de groep 
verkleind naar 10 

wielrenners en daarbij Joke Pladdet als kok en Daan als 
chauffeur in de Alpen. Met elkaar mochten verschillende 
alpencols bedwongen worden. Natuurlijk Alpe d’Huez, 
maar ook de Col de la Croix de Fer, de Col d’Ornon en op 
de laatste dag de Col du Galibier. 
Het overkoepelende thema van de zondagse dienst en 
de bijbelstudies was Houd vast. Over volharden en doel-
gericht zijn en daarbij elkaar bemoedigen en steunen. Al 
met al was het fietsen gericht op de geestelijke condi-
tie. Verder mocht alles in een goede sfeer plaatsvinden 
en waren er geen grote problemen. Een lege band en een 
losse spaak waren het enige ongemak. Daarom de 
dankbaarheid die we brengen bij God. Hij heeft vele 
zegeningen gegeven en bewaard op de weg. 

Team Dikke Banden in de Ardennen 
U kon er vorige week over lezen in de nieuwsbrief: een 
groep fietsliefhebbers uit de gemeente was richting de 
Alpen vertrokken voor mooie fietsritten en gezamenlijke 
bezinning. Zij waren echter niet de enigen. Een illuster 
gezelschap bestaande uit zes gemeenteleden en een 
gast-aan-tafel waagde zich aan een 3-daagse tocht 
door de Ardennen. En dan niet op dunne banden over de 
weg, maar met dikke (mountainbike) banden over een 
ongebaande paden. We beleefden een prachtig 
weekend met elkaar, waarin 
naast veel fietserij ook ruimte 
was voor gesprek. Het thema 
was verbonden aan de preek 
van zondagmorgen. Jezus! De 
dienstdoende predikant had er 
voor ons enkele prikkelende 
vragen aan gekoppeld, waar-
voor dank. Mooie rit, goeie 
gesprekken, veilig thuis. Best 
gelopen! 
 

Liturgie morgendienst 
Psalm 42 : 1  
Votum en Groet 
Psalm 116: 10 + 11  
Wetslezing 
Psalm 81: 8 + 9 (N.B.) 
Gebed - Kindermoment 
Schriftlezing: Kolossenzen 1: 15 - 23 
Oth 451 - Vertel het aan de mensen - Preek 
Oth 94: 1,2,3 Hij kwam bij ons heel gewoon 
Dankgebed - Collecte 
Psalm 149: 5 (N.B.) - Zegen 

OTH 94 – Hij kwam bij ons heel gewoon 
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 

Refrein:  
Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept - om te dienen iedere dag, 
gedragen door - Zijn liefd’ en kracht 
 

2. En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
Refrein: Zie onze God… 
 

3. Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
Refrein: Zie onze God… 

OTH 451 – Vertel het aan de mensen  
1. Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen, 
dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen 
 

2. Want iedereen moet weten Wie liefde heeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten Wie vrede geeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. 
Iedereen moet weten 
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Liturgie avonddienst  
Psalm 65 : 1 + 2 
Votum en Groet 
Psalm 65 : 7 
Geloofsbelijdenis 
ELB 150 : 1 + 2 + 3 
Gebed 
Schriftlezing: Johannes 4 : 1 - 15 
Psalm 25 : 2 + 7 (N.B.) 
Preek – De kracht van het water 
Gezang 95 : 1 + 3 
Dankgebed - Collecte 
Gezang 393 : 1 + 2 + 3 + 4 - Zegen 

ELB 150 – Ruis, o Godsstroom 
1. Ruis, o Godsstroom der genade,  
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden,   
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder, 
op het uitgedroogde land; en de bloemen bloeien weder,  
haast verwelkt door zonnebrand.  

 

2. Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van Uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt Uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortilt. 
 

3. Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein!  
Laat uw ziel in 't stof niet zinken,  
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat u door haar golven dragen, 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen, 
door Gods vreugde wordt omspoeld. 

Bezorging nieuwsbrief 8 augustus 
In deze coronatijd wordt iedere zaterdag de nieuwsbrief 
bij een aantal ouderen bezorgd door de familie Muilwijk. 
I.v.m. hun vakantie zoeken zij een gezin of vier personen 
die op zaterdag 8 augustus dit een keer van hen wil 
overnemen. Aanmelden en meer info bij Gertruda Muil-
wijk, 06-2152 6976. Het is maximaal drie kwartier 
werk per persoon. 

Mededelingen rond de kerkdiensten 
We vinden het fijn om u te melden 
dat de eerste kerkdiensten in het 
kerkgebouw weer hebben kunnen 
plaatsvinden. Na de eerdere proef-
diensten en bijzondere diensten zijn geregistreerde 
gemeenteleden uitgenodigd voor de avonddienst van 12 
juli. Dit is prima verlopen.   
Voor jongeren onder de 18 is het niet nodig om in de 
kerk afstand te houden tot elkaar. Vanaf zondag 19 juli 
wordt tijdens de avonddiensten de galerij beschikbaar 
gesteld voor  jongeren onder de 18. Dus ging je altijd 
met je vrienden naar de kerk? Spreek weer met elkaar 
af en zoek je plekje weer op, op de galerij! Registreren 
en aanmelden is hiervoor niet nodig.  
Vanaf 26 juli is ook de Rank weer beschikbaar om 
diensten te volgen (mits de techniek dit toelaat).  
Wilt u hiervan gebruik maken en heeft u zich hiervoor al 
opgegeven, dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf 
een uitnodiging. Voor degenen die de Rank nog niet 
konden selecteren, graag eenmaal opnieuw inloggen op 
uw account en de Rankdienst alsnog aanvinken.  
Voor iedereen geldt, u hoeft zich maar eenmalig te re-
gistreren. Bij voldoende plaatsen krijgt u elke keer op-
nieuw een uitnodiging. Bij elke uitnodiging kunt u het 
aantal gezinsleden aanpassen.  
Op de PKN site staat een rekenmethodiek online. Deze 
berekent het risico op verspreiding van eventuele be-
smettelijke lucht. Voor het volume van onze kerk staan 
de lichten op groen om beperkt te kunnen zingen. 
Voorlopig hebben we gekozen om met ingang van aan-
staande zondag de slotzang te kunnen meezingen.  
Heeft u zich nog niet geregistreerd, gaat u vooral naar 
onze website en doe dit alsnog. Zo kunt u uitgenodigd 
worden voor de kerkdiensten. Heeft u geen emailadres 
dan kunt u bellen met telefoonnummer 06-23885406 
(dinsdag- t/m vrijdagavond tussen 19.00-21.00 uur ) 
Samenvattend: 
•Vanaf 19 juli is tijdens alle avonddiensten de galerij 
beschikbaar voor jongeren onder de18. Zij hoeven zich 
hiervoor niet te registreren en hoeven geen afstand te 
houden tot elkaar 
•Vanaf 19 juli kan de slotzang in de kerk worden mee-
gezongen 
•Vanaf 26 juli is ook de Rank weer beschikbaar om daar 
de ochtenddienst te volgen (mits de techniek het 
toelaat ) 
Wij zien uit naar de ontmoeting met elkaar. 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 19 juli 2020 
De zondag: Jezus is opgestaan uit de dood op zondag. Elke zondag vieren we dat het graf van Jezus leeg is en dat 
Jezus leeft en bij ons is. Hieronder zie je in de heuvel van het open graf allerlei woorden staan. Die moet je 
opzoeken op de weggerolde steen. Als je alle woorden gevonden hebt, blijft er een zin over! 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Hieronder zie je vrouwen komen bij het graf van Jezus. Weet jij wat ze zien? 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 19 juli 2020  
Kleurplaat: Jezus heeft meerdere mensen uit de dood weer doen opstaan. Hieronder zie je het dochtertje van 
Jaïrus. Jezus pakt haar hand en zegt talitha koem (dat betekent: meisje sta op). Vervolgens staat ze op uit de 
dood. Kun jij de twee tekeningen inkleuren? 

 

 


