
 

 NIEUWSBRIEF 9 AUGUSTUS 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 
Psalm 24 en Lukas 10 : 25 -28. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Arie Jaap de Kok (orgel), Marieke 
de Ruiter (piano), Julia Dubbelman (panfluit), Annema-
rie Meerkerk en Annelise Dijksman (zang). 
De avonddienst wordt ook geleid door ds. J.Holtslag. 
We lezen deze dienst Psalm 86 en Lukas 10 : 29 - 37.  
Tijdens de dienst wordt de muzikale begeleiding ver-
zorgd door Scott Baks (orgel/piano), Christy Dubbel-
man (dwarsfluit). Daniël Holtslag (zang/basgitaar), 
Willemieke van Wingerden (zang/gitaar),   Gijsbert van 
Wingerden (zang/basgitaar).  

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

Foutje 
Per abuis stond er vorige week in de Nieuwsbrief en op 
de Power Point voor de dienst, dat de extra collecte de 
zomerzendingscollecte was. Dit moest zijn voor inven-
taris en onderhoud gebouwen. Deze week is de extra 
collecte wel de zomerzendingscollecte. 

Huwelijksjubileum  
Dinsdag 11 augustus hopen Jan en 
Jannie de Jong-Zwijnenburg (Wetering 
25, 3381DL) 55 jaar getrouwd te zijn. 
We feliciteren hen van harte met dit huwelijksjubileum 
en wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe. 

Bedankt  
Hartelijk bedankt voor de kaarten (vaak zelf gemaakt) 
die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 45- 
jarig huwelijk.  
Een warme groet van Gert en Willy Schmidt. 

  Agenda 
14-08  Boekwinkeltje open, 13:00 - 18:00 uur 

  Overleden 
Dinsdagavond 4 augustus overleed dhr. Jacobus Hen-
drik Broere (Muisbroekseweg 3, 3381 KM). Co Broere 
werd geboren en groeide op in Hoogblokland en trouwde 
in 1964 met Corrie Broere-Vink. De eerste 6 jaar van 
hun huwelijk woonden zij aan de Doetseweg en vervol-
gens woonden zij 50 jaar samen aan het begin van de 
Muisbroekseweg. In augustus 2019 werd duidelijk dat 
hij een tumor had. Hij onderging chemotherapie en 
vervolgens immunotherapie, maar 12 mei j.l. kreeg hij 
te horen dat er geen behandeling meer mogelijk was. De 
laatste twee weken ging zijn gezondheid snel achteruit. 
Dhr. Broere is 80 jaar oud geworden.   
Maandagmiddag 10 augustus is om 13:00 uur de 
afscheidsdienst in de Rank en vervolgens de begrafenis 
aan de C.M. van Houwelingweg. I.v.m. de maatregelen 
rond Corona zal dit in besloten kring plaatsvinden.   
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om de 
familie te condoleren tussen 15:30 uur en 16:30 uur in 
de Rank. Ook kunt u een bericht achterlaten via: 
www.de-stilte.com/cobroere  
Laten we bidden voor zijn vrouw Corrie en de kinderen 
en kleinkinderen. We wensen hen allen Gods troost en 
kracht toe. 

Meeleven 
 Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) 

moest zondag 2 augustus met hoge koorts worden 
opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. 
We zijn dankbaar dat hij donderdag 7 augustus weer 
naar huis mocht om de behandeling daar verder voort 
te zetten. We hopen dat hij snel mag aansterken en 
wensen hem Gods zegen bij het herstel.   

 Onlangs is Gerard de Jong (Juliana van Stolberglaan 
13) behandeld vanwege een melanoom. Uit onderzoek 
bleek dat er uitzaaiingen zijn. Voor Gerard betekent dit 
het ingaan van een nieuw medisch traject dat in 
Utrecht zal lopen. In de voorbede gedenken we Gerard 
en Marjan en hun kinderen en hopen we op een positief 
resultaat. 
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  Kamp Bladel 

Het is alweer meer dan een week geleden dat de laatste 
groep terug kwam van kamp Bladel. We kijken terug op 
een fantastische week en willen iedereen bedanken die 
meegeholpen heeft om het kamp mogelijk te maken! 
Met de collecte voor Bright Star hebben we in totaal 
€300 euro opgehaald. Voor alle deelnemers; zet de 
datum van de reünie vast in je agenda: 26-09-2020 

Bijbelcreche 
Sinds en aantal weken is de oppas tijdens de 
kerkdienst weer opgestart. Dit is bedoeld voor de 
kinderen van 0 t/m 3 jaar. Voor de kinderen van 4 jaar 
en ouder is er voor deze periode nog GEEN oppas. 
Zodra de situatie het toelaat wordt er gekeken hoe en 
wanneer we de bijbelcrèche weer op kunnen starten. 

Kerktijd.nl 
Inmiddels weten steeds meer mensen de link naar 
kerktijd.nl te vinden. Via deze link 
https://app.kerktijd.nl/member/register/3bb74be7-
05b4-47e4-b93a-820174081b01 kunt u aangeven 
voor welke kerkdiensten u uitgenodigd wilt worden: de 
morgendiensten in de kerk of Rank en/of de avonddien-
sten. Krijgt u een uitnodiging voor een kerkdienst, dan 
vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende: 
- Krijgt u een uitnodiging, wilt u dan binnen 48 uur rea-
geren? Na 48 uur vervalt de uitnodiging. Komt u niet, 
wilt u dit dan ook aangeven, des te eerder kan weer een 
ander persoon worden uitgenodigd!  
- Heeft u aangegeven dat u komt? Kom dan ook daad-
werkelijk. Het is jammer als er lege plekken zijn, terwijl 
een ander hier had kunnen zitten. 
- Jongeren tot 18 jaar kunnen zonder aanmelding tij-
dens de avonddiensten bij elkaar op de galerij zitten. 
Heeft u vragen? Stuur dan een mailtje naar 
info@hervormdgiessenburg.nl.  

Open Doors 
Inmiddels mogen we weer naar de kerk, maar ivm de 
corona kunnen er bij de ingang nog geen kaarten gete-
kend worden. Wel worden de kaarten deze week uit 
naam van onze gemeente opgestuurd naar 3 personen/ 
gezinnen die het moeilijk hebben. Georgine en Fran-
coise uit Congo zijn beide hun echtgenoot verloren 
onderweg naar hun boerderij. Zonder enige aanleiding 
zijn zij vermoord, omdat ze op het verkeerde moment op 
de verkeerde plek waren. Savang uit Loas heeft zich tot 
christen bekeerd en door hem zijn ook familieleden en 
dorpsgenoten tot geloof gekomen. Hij houd kerkdien-
sten in zijn huis. Hij wordt door de autoriteiten in de 
gaten gehouden en heeft zelfs al een paar maanden 
vastgezeten onder zware omstandigheden. Onze 
bemoediging en gebed is daarom hard nodig.  Wilt u zelf 
een kaartje sturen? Kijk dan op www.opendoors.nl/ 
schrijfacties 
 

Startweekend 2/3/4 oktober 
Jongeren vanaf de brugklas tot en 
met 18 jaar, opgelet! Dit jaar ho-
pen we weer als leiding en 
jongeren met elkaar op Start-
weekend te gaan. De precieze 
invulling van het weekend zal nog 
even afhangen van de maatregelen die te zijner tijd van 
toepassing zijn in verband met het corona-virus. Schrijf 
in elk geval de data (2 tot en met 4 oktober) alvast in 
je agenda. 
De officiële uitnodiging volgt nog, maar als je heel graag 
mee wilt: geef je dan alvast op! Stuur dan een e-mail 
naar jeugdwerkgiessenburg@gmail.com of een app 
naar 06-18718744. Vermeld in je bericht je naam, 
adres, geboortedatum, je telefoonnummer, een 
telefoonnummer van je thuisfront, je e-mailadres en 
eventuele (medische) bijzonderheden. 

Vakantie ds. Dubbelman 
Vanaf maandag 10 augustus t/m donderdag 3 
september heeft ds. Dubbelman vakantie. Bij vragen of 
problemen kunt u tijdens die periode contact opnemen 
met ds. Holtslag. 
 
 
 
 

https://app.kerktijd.nl/member/register/3bb74be7-05b4-47e4-b93a-820174081b01
https://app.kerktijd.nl/member/register/3bb74be7-05b4-47e4-b93a-820174081b01
mailto:info@hervormdgiessenburg.nl
http://www.opendoors.nl/%20schrijfacties
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Liturgie morgendienst 
Psalm 100 : 2 + 3  
Votum en groet  
Psalm 119 : 88  
Wetslezing  
Psalm 24: 1 + 2 (N.B.)  
Gebed  
Kindermoment   
Op Toonhoogte 495 – God die alles maakte  
Schriftlezing: Psalm 24 en Lukas 10 : 25 - 28  
Gezang 120 : 1 + 2  
Preek  
Gezang 120 : 3 + 4  
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment  
Gezang 479 : 1 + 4  
Zegen  

OTH 495 – God die alles maakte 
1. God, Die alles maakte,  
de lucht en 't zonlicht blij,  
de hemel, zee en aarde,  
zorgt ook voor mij.  
 
2. God, Die 't gras gemaakt heeft,  
de bloempjes in de wei,  
de bomen, vruchten, vogels,  
zorgt ook voor mij. 
 
3. God, Die alles maakte,  
de maan, de sterrenrij,  
als duist're wolken komen,  
zorgt steeds voor mij, 

Liturgie avonddienst  
Psalm 86 : 5 + 7 (N.B.)  
Votum en groet  
Opwekking 585 – Er is een dag  
Geloofsbelijdenis  
Psalm 68 : 10  
Gebed  
Schriftlezing: Psalm 86 en Lukas 10 : 29 - 37  
Psalm 130 : 1 + 3  
Preek  
Gezang 460 : 1 + 3  
Dankgebed en voorbede / Collectemoment 
Psalm 16 : 3 (N.B.) 
Zegen 

Opw.585 – Er is een dag 
Er is een dag  
waar al wat leeft allang op wacht,  
een dag van blijdschap,  
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag,  
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,  
die rein en stralend  
opgaat in zijn heerlijkheid.  
 
Er klinkt geschal,  
wanneer de graven opengaan  
en doden opstaan,  
voor eeuwig levend door zijn kracht.  
Hun aardse tent  
wordt nu bekleed met heerlijkheid,  
de dood verzwolgen,  
overwonnen voor altijd.  
 
Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen  
zoals Hij is, amen!  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven  
in zijn nabijheid, voor altijd.  
amen, amen! 
 
Dus kijk omhoog  
en zie wat nog verborgen is,  
maar wat beloofd is,  
dat blijft in alle eeuwigheid.  
En als je lijdt,  
weet dat het maar voor even is.  
als Jezus terugkomt,  
deel je in zijn heerlijkheid. 
 
Spoedig zullen wij Hem zien… 
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Kleurplaat – zondag 9 augustus

 


