
 NIEUWSBRIEF 6 SEPTEMBER 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 2 : 9 - 15. In het laatste vers staat: 
Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die 
openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen ge-
triomfeerd. In de preek zullen we proberen te begrijpen 
wat Paulus met dit vers ons duidelijk wil maken en wel-
ke betekenis het voor ons heeft vandaag. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Scott Baks (orgel/ 
piano), Naomi de Jong (dwarsfluit) en Gijsbert van Win-
gerden (zang/basgitaar) en  Willemieke van Wingerden 
(zang/gitaar). De avonddienst wordt geleid door ds. H. 
Klink uit Hoornaar. We lezen dan Handelingen 11:27-30 
en Handelingen 13:1-5. Tijdens deze dienst wordt de 
muzikale begeleiding verzorgd door Arjan de Hoop (or-
gel), Alise van Genderen (dwarsfluit), Rudy Hakke-
steegt (zang). 

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

Gebruik Rank  
Ook in de Rank hebben we te maken met de anderhalve 
meter samenleving en alle beperkingen die dat met zich 
meebrengt. Vooralsnog is het gebruik van de zaalruimte 
in de Rank alleen mogelijk in samenspraak met de 
beheerders: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl. 
Het kan zijn dat de vaste gebruikers in overleg met de 
beheerders uit moeten wijken naar een andere dag / 
avond. Graag hiervoor begrip. Neem dus tijdig contact 
op met de beheerders. Veel is mogelijk, maar in overleg. 
We hebben nu eenmaal 
rekening te houden met de 
beperkingen die er momen-
teel opgelegd zijn.  
De Kerkrentmeesters 
 
 
 

Meeleven 
• De heupoperatie die dhr. Teus Korevaar (Vlietweg 3, 

3381LS) afgelopen maandag heeft ondergaan, is goed 
gegaan. Hier is dankbaarheid voor. In het gebed bidden 
we de Heere om een goed en voorspoedig herstel. 

• De behandeling die dhr. Vas Rietveld (Slingelandse-
weg 9, 3381KZ) heeft gekregen is goed verlopen. Te-
gelijk is het wachten op de uitslag van het laborato-
riumonderzoek. In de voorbede willen we hem geden-
ken. 

• De staaroperatie die mw. Teunie van Dijk (Peursumse-
weg 56, 3381KX) heeft gekregen was van tevoren 
uiterst spannend. Grote dankbaarheid is er dan ook 
naar de Heere God dat het zicht nu al zo veel meer is 
dan voor de operatie. Met Teunie en Wout willen we de 
Heere danken en bidden we om Zijn zegen. 

• Dinsdag 1 september moest dhr. Bas Harrewijn (Peur-
sumseweg 27, 3381KT) opnieuw vanwege koorts 
opgenomen worden in het ziekenhuis. Donderdag 3 
september mocht hij weer naar huis om verder te 
herstellen. We bidden om zegen voor hem en zijn 

vrouw.A 

Zendingsbussen september/ oktober 
In de maanden september en 
oktober is de opbrengst van de 
zendingsbussen weer bestemd 
voor het werk van Willem-Jan 

de Wit in Egypte. Hij is docent Bijbelwetenschappen en 
systematische theologie aan het Evangelical Theo-
logical Seminary in Cairo.  
Wat betekent de coronatijd voor het werk op het 
seminarie? Er is veel veranderd, maar het werk is wel 
gewoon doorgegaan. Half maart zijn de voltijdstudenten 
die op het seminarie wonen naar huis gestuurd en 
sindsdien hebben ze alle colleges online gegeven.  
Er is reden tot dankbaarheid: ondanks alle uitdagingen 
waar corona het ETSC voor plaatst, hebben 58 studen-
ten hun studie volgens plan af kunnen ronden. Daarvan 
zijn 12 studenten die de predikantsopleiding hebben 
afgerond. Deze studenten gaan nu allemaal een 
gemeente dienen, of zijn daar al mee begonnen. 
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Gemeentedag 
Vorige week zondag is de uitnodiging voor de gemeen-
tedag (weekend 25 /26 sept.) uitgedeeld. Er zijn nog 
uitnodigingen over dus neem er gerust één mee. Het 
programma is ook te vinden op www.hervormdgiessen 
burg.nl Opgeven kan t/m zondag 20 september. 

Dabarnieuws  
Het is al weer enige 
tijd geleden dat u iets 
hebt vernomen van het 
Dabarwerk op “De Put” 
in Ottoland. Dit heeft mede te maken met het feit dat 
de camping is verkocht, en nu wordt verbouwd/men in 
onderhandeling is over een nieuwe opzet. Daarom is er 
dit jaar dan ook geen Dabarteam op de camping actief 
geweest. 
Wij zijn dankbaar dat we zoveel jaar op deze camping 
actief mochten zijn, en we mogen weten dat het zaad 
van Gods woord voor veel mensen op de camping tot 
voedsel mocht zijn.  We vragen u om deze mensen die 
nu op zoveel andere plaatsen recreëren, in uw gebed 
mee te nemen. Dat ze Gods liefde en troost mogen 
ervaren. 
We vragen u te bidden om Gods leiding tijdens de ge-
sprekken met de nieuwe campingeigenaar en dat we 
ook in de nieuwe situatie weer als Dabarteam op 
Camping de Put aanwezig mogen zijn om Gods liefde te 
verkondigen aan de campinggasten! 
Lees de volledige gebedsbrief op de website van de 
kerk. Namens de Dabarcommissie, Theo Terlouw  

Liturgie avonddienst  
-- 
Votum en groet  
Psalm 84 : 1  
Geloofsbelijdenis  
Psalm 131 : 1 + 2 + 3 (N.B.) 
Gebed  
Schriftlezing:  Handelingen 11 : 27 - 30;  

Handelingen 13 : 1 - 5 
Psalm 81 : 1 + 9 (N.B.) 
Preek (Handelingen 13 : 2) 
Gezang 312 : 1 + 3  
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment  
Gezang 308 : 1 + 4 
Zegen 

  Liturgie morgendienst 
Psalm 84 : 1  
Votum en Groet 
Psalm 84 : 2  
Wetslezing 
Psalm 103 : 8 (N.B.) 
Gebed 
Kindermoment 
Schriftlezing: Kolossenzen 2 : 9 - 15 
Oth 414 - Hij is machtig 
Preek 
Gezang 444 : 1 + 2 
Dankgebed 
Collecte 
Gezang 255 : 1 + 3 + 4 
Zegen 

OTH 414 – Hij is machtig 
Refrein:  
Hij is machtig, Hij is krachtig 
Hij is prachtig en waarachtig 
Hij is machtig, Jezus de Heer 
(2x) 
  
Vrouwen: Alle macht - mannen: alle macht 
Vrouwen: In de hemel - mannen: in de hemel 
Vrouwen: En op aarde - mannen: en op aarde 
Vrouwen: Is Hem gegeven - mannen: is Hem gegeven 
Refrein: Hij is machtig… 
  
Vrouwen: En geen ding - mannen: en geen ding 
Vrouwen: Is onmogelijk - mannen: is onmogelijk 
Vrouwen: Voor degene - mannen: voor degene 
Vrouwen: Die Hem gelooft - mannen: die Hem gelooft 
Refrein: Hij is machtig… 

Agenda 
11-09  Boekwinkeltje open, 13.00 – 18.00 uur 
12-09   Monumentendag, kerk open 10.00-16.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hervormdgiessen/
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VOOR DE KINDEREN – zondag 6 september 2020 
Kleurplaat: Daniel is in de leeuwenkuil, maar hij wordt beschermd door de engel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurplaat: De drie mannen worden in de oven gegooid, maar een vierde man (een engel) beschermt 

hen. 
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VOOR DE OUDERE KINDEREN –Zondag 6 september 2020  
 

Doolhof: Kun jij de weg vinden door dit doolhof? Begin bij de groene pijl en vind de weg naar de rode pijl. 

 


