
 

 NIEUWSBRIEF 16 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 30 en Lukas 15 : 11 -32. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Anneke van Genderen (orgel/ 
piano), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit), Aty Muilwijk 
en Josette Kemkes (zang). 
De avonddienst wordt ook geleid door ds. J.Holtslag. 
We lezen deze dienst Psalm 46 en Lukas 15 : 11 - 24.  
Tijdens de dienst wordt de muzikale begeleiding ver-
zorgd door Scott Baks (orgel/piano), Willeke Faro 
(dwarsfluit). Daniël Holtslag (zang/basgitaar), Joyce 
Rietveld (zang/gitaar),  Marijke de Kuiper (cajon).  

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. 

Belijdenisdienst 
Op zondagmorgen 23 augustus 
hopen Jaco Bikker en Marianne 
Bikker - Korevaar (Wetering 43, 
Boven-Hardinxveld) belijdenis van 
het geloof af te leggen. Maandag 17 augustus zal de 
aannemingsavond hiervoor plaatsvinden. Wilt u hen 
gedenken in uw voorbede?  

  Liturgie morgendienst 
Psalm 84 : 1  
Votum en groet  
Psalm 92 : 1 + 2 (N.B.)  
Wetslezing  
Psalm 17 : 3 + 8  
Gebed  
Schriftlezing: Lukas 15 : 11 - 32 en Psalm 30  
Op Toonhoogte 562 – Wij willen samen vieren  
Preek  
Opwekking 599 – Kom tot de Vader  
Dankgebed en voorbede / Collectemoment  
Gezang 109 : 1 + 6   
Zegen  

OTH 562 – Wij willen samen vieren 
Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt  
En dat Hij in ons midden,  Zijn rijk van liefde bouwt  
Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x) 
 
Wij willen samen delen  
met kinderen klein en groot  
En net als Jezus geven  
aan anderen in nood  
Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x) 
 
Wij willen samen leven als vrienden verder gaan  
En steeds opnieuw vergeven, wie ons heeft pijn gedaan  
Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x) 
 
Wij willen samen spelen in huis en op de straat  
Geduldig zijn en helpen, wanneer het moeilijk gaat  
Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x) 

Opw. 599 – Kom tot de Vader 
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.  
Hij zag je elk moment, en telde elke traan.  
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon.  
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.  
 
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.  
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.  
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.  
En nu is alles klaar wanneer jij komt.  
 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent.  
Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend.  
De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt,  
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.  
 
En wat je nu ook doet Zijn liefde blijft bestaan.  
Want niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.  
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.  
En nu is alles klaar wanneer jij komt.  
 
Kom tot de Vader.... (2x) 
 
De liefde die hij geeft….. 
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Liturgie avonddienst  
Psalm 42 : 3  
Votum en groet  
Psalm 84 : 5 (N.B.)  
Geloofsbelijdenis  
Thuis - Sela  
Gebed  
Schriftlezing: Psalm 46 en Lukas 15 : 11 - 24  
Luisterlied - Church  
Psalm 103 : 5  
Preek  
Een vaste burcht 1 + 2  
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment  
Opwekking 767  
Zegen 

Thuis - Sela 
Welkom thuis,  
hier mag je zijn.   
De Vader viert een feest.   
Welkom thuis,  
voor wie zoek was of op reis,   
te lang is weggeweest.   
Welkom thuis. 
   
Met zijn zegenende handen  
op je schouders   
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.   
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving   
heet Hij je welkom.    
Voel je thuis, je bent vrij.  
Je bent vrij.  
Welkom thuis… 
 
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.   
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.   
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij.  
Je bent vrij.  
 
Kom maar binnen.  
Hij sluit je in zijn armen.   
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.   
Deel in de vreugde en open nu je handen.   
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  
Welkom thuis… 

Een vaste burcht 1 + 2 
1. Een vaste burcht is onze God,   
een toevlucht voor de Zijnen!   
Al drukt het leed, al dreigt het lot,   
Hij doet zijn hulp verschijnen!   
De vijand rukt vast aan   
met opgestoken vaan;   
hij draagt zijn rusting nog   
van gruwel en bedrog,   
maar zal als kaf verdwijnen!  
 
2. Geen aardse macht begeren wij,  
die gaat welras verloren.  
Ons staat de sterke Held ter zij,  
dien God ons heeft verkoren.  
Vraagt gij zijn naam?  
Zo weet, dat Hij de Christus heet,  
Gods eengeboren Zoon,  
verwinnaar van de troon:  
de zeeg' is ons beschoren! 

 Opw. 767 -  Familie 
Hoe mooi en hoe heerlijk  
als wij als familie,  
als broers en als zussen  
om elkaar geven.  
En open en eerlijk  
met elkaar omgaan.  
De vrede bewaren  
en eensgezind leven  
 
En het mooiste geschenk  
wordt ons gegeven;  
De zegen van God  
een eindeloos leven  
 
Hoe mooi en hoe heerlijk … 
 
En het mooiste geschenk…  (3x) 
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Church - Cochren & Co 
 
There was a time that I swore I would never go back  
I was blind to the truth, didn't know what I had  
I was running, I was searching  
But every place I turned for healing  
Left me more broken than the last  
 
Take me back  
to the place that feels like home  
to the people I can depend on  
to the faith that's in my bones  
Take me back  
to a preacher and a verse  
where they've seen me at my worst  
To the love I had at first  
Oh, I want to go to church 
 
Tried to walk on my own but I wound up lost  
Now I'm making my way to the foot of the cross  
It's not a trophy for the winners  
It's a shelter for the sinners  
And it's right where I belong  
 
Take me back….  
 
Oh, more than an obligation  
It's our foundation  
The family of God  
I know it's hard  
But we need each other  
We're sisters and brothers  
 
Take me back… 

Bijbelcrèche 
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. 

  Agenda 
21-08  Boekwinkeltje open, 13:00 - 18:00 uur 
 
 

Kerk – Cochren & Co 
Er was een tijd dat ik zwoer dat ik nooit meer terug zou 
gaan  
Ik was blind voor de waarheid, wist niet wat ik had  
Ik rende, ik was op zoek  
Maar elke plaats waar ik heen ging voor genezing  
verliet ik meer gebroken dan de vorige  
 
Breng me terug  
naar de plek die voelt als thuis   
naar de mensen waar ik op kan vertrouwen  
naar het geloof dat in mijn botten zit.  
Breng me terug  
naar een prediker en een vers  
waar ze me op mijn slechtst hebben gezien  
Tot de liefde die ik eerst had  
Oh, ik wil naar de kerk gaan  
 
Ik probeerde alleen te lopen, maar ik raakte verdwaald  
Nu ga ik naar de voet van het kruis  
Het is geen trofee voor de winnaars  
Het is een schuilplaats voor de zondaars  
En het is precies waar ik hoor  
 
Breng me terug… 
 
Oh, meer dan een verplichting  
Het is ons fundament  
Het gezin van God  
ik weet dat het moeilijk is  
Maar we hebben elkaar nodig  
We zijn zussen en broers  
 
Breng me terug… 

Open monumentendag 
12 September is het Open 
Monumentendag en willen 
we de kerk open stellen voor 
bezoekers. Uiteraard met 
anderhalve meter afstand 
etc. We zoeken voor die dag nog gastheren/ gast-
vrouwen die het leuk vinden mensen welkom te heten 
en wellicht vragen te beantwoorden. Er wordt de hele 
dag muziek verzorgd in de kerk en de dag duurt van 
10:00 - 16:00 uur. Meld je aan bij Teus Visser via 
tvprive@gmail.com en geef aan of je voorkeur voor 
tijdstip hebt. 

mailto:tvprive@gmail.com
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Voor de kinderen – Zondag 16 augustus

 

 

 

 


