
 NIEUWSBRIEF 4 OKTOBER 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten - Israëlzondag 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman  voor en gaat 
de preek over Kolossenzen 3: 1-10. Paulus roept ons op 
in vers 1 om de dingen die boven zijn te zoeken, maar 
wat bedoelt hij daarmee en hoe doe je dat in de prak-
tijk? Muzikale medewerking wordt verleend door Robert 
van Eijl (orgel/piano), Emma Trouwborst (dwarsfluit) en 
Jenina Zwijnenburg & Lidia Faro (zang).  
In de avonddienst gaat ds L. Lammers uit Veessen voor. 
De Schriftlezing deze dienst is Psalm 122. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Scott Baks (orgel/ pia-
no), Marieke Donk (dwarsfluit) en  Annemarie Meerkerk 
& Annelise Dijksman (zang).  

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

Meeleven 
Dhr. Vas Rietveld (Slingelandseweg 9, 3381 KZ) is afge-
lopen woensdag begonnen met een serie van 13 bestra-
lingen in het ziekenhuis te Utrecht. Deze behandeling 
vindt dagelijks (behalve het weekend) plaats en heeft 
tot doel om de groei van de tumor tot stilstand te bren-
gen. We zullen bidden dat deze behandeling het be-
oogde effect zal hebben en we wensen hem en zijn 
vrouw Gods kracht en zegen toe. 

Belijdeniscatechisatie 
Op zondagavond 11 oktober hopen we te beginnen met 
een nieuw seizoen. De lessen vinden plaats in de Rank 
op zondagavond na de avonddienst. We nemen samen 
de basis van het christelijk geloof door en komen daar-
voor ongeveer 15 keer samen. Dit is iets vaker dan eens 
in de twee weken. Voor meer info of opgave: neem 
contact op met ds. Dubbelman (653310, of 
m.dubbelman@solconmail.nl ). 

Zondagsschool begint weer! 
Hoi jongens en meiden! Vandaag 
begint de zondagsschool weer. Zien 
we jou ook om 11 uur? Beneden in de 
grote hal krijg je wat drinken en na-
tuurlijk een lekkere koek. Daarna be-
ginnen we met elkaar beneden in de grote zaal. Tot zo!!  

Zingend op Weg 
Hoi! Houd je ook zo van zingen ☺?! 
Op vrijdag 9 oktober start het altijd ge-
zellige zangclubje ‘Zingend op Weg’. 
Iedereen tussen de 5 en 10 jaar is van 
harte welkom om met ons mee te zingen. 
Elke vrijdagavond oefenen we van 18.30 
tot 19.15 uur in zaal 5 van De Rank. Je mag ook gerust 
een avondje komen kijken en luisteren naar ons.  
Zing je mee? Dan zien we je graag op vrijdag 9 oktober, 
18.30 uur! Ruth van Veldhuizen en Marieke de Ruiter 
zingendopweg@hotmail.com 

Brugklascatechisatie  
Eerder was gemeld dat de brugklascatechisatie op 
woensdagavond zou plaatsvinden. Helaas bleek er niet 
genoeg ruimte in de Rank. Dinsdag- en donderdagavond 
bleek een lastige avond voor een groot aantal brugklas-
sers. Daarom vinden dit seizoen de lessen plaats op 
maandagavond. De eerste avond is komende maandag 
5 oktober van 18.30 uur tot 19.15 uur in zaal 8 van de 
Rank. Hartelijke groeten namens Ds. Dubbelman, Wille-
mieke Goosens en Wim Bouter 

Agenda 
04-10 Start nieuw seizoen zondagsschool,  

11.00 uur Rank 
05-10 Start Brugklascatechisatie, 18.30 uur Rank 
06-10 Start Jongerengebedskring, 20.00 uur  
            Wilhelminalaan 47 
09-10 Start nieuw seizoen Zingend op Weg,  
           18.30 – 19.15 uur, zaal 5 Rank 
11-10 Jeugddienst, 18.30 uur 
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 Liturgie morgendienst 
Psalm 98 : 1 (N.B.) 
Votum en Groet 
Psalm 118 : 8  
Wetslezing 
Psalm 110 : 1 (N.B.) 
Gebed 
Kindermoment 
Schriftlezing: Kolossenzen 3 : 1 - 10 
Oth 414 - Hij is machtig 
Preek 
Gezang 445 : 2 
Dankgebed 
Psalm 138 : 4  
Zegen 

Kinderlied – Hij is machtig 
Refrein:  
Hij is machtig, hij is krachtig  
hij is prachtig en waarachtig 
Hij is machtig, Jezus de Heer  
  
Alle macht, alle macht 
In de hemel, in de hemel 
En op aarde, en op aarde 
Is hem gegeven, is hem gegeven 
Refrein 
  
En geen ding, en geen ding 
Is onmogelijk, is onmogelijk 
Voor degene, voor degene 
Die hem gelooft, die hem gelooft 
Refrein 
Tekst & muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld,©Unisong Music 
Publishers 

Liturgie avonddienst  
Psalm 84 : 1 + 3 (N.B.)  
Votum en Groet 
Gebed  
Schriftlezing: Psalm 122 
Psalm 122 : 1  
Preek (Jeruzalem dat ik bemin)   
Psalm 122 : 2 + 3  
Geloofsbelijdenis 
Gezang 32 : 1 + 4 + 5 
Dankgebed en voorbede  
Gezang 391 : 1 + 5 + 7 (N.B.)  
Zegen  - Collectemoment bij uitgang 

Israëlzondag 
Jaarlijks besteedt het Centrum voor Israël Studies 
(CIS) aandacht aan de onopgeefbare verbondenheid 
tussen kerk en Israël. Het Oude Testament vormt het 
ankerpunt van die verbinding. Gods Woord, Zijn verbond 
en Zijn beloften zijn het diepste wat ons als kerk 
verenigt met het Jodendom. Een kerk zonder Israël 
bestaat niet. Vanuit dit besef wil het CIS de Joods-
christelijke ontmoeting op verschillende plekken en 
manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen 
en getuigen vormen daarbij de drie kernwoorden. Spe-
ciaal voor Israëlzondag is er weer een krant beschik-
baar met als thema “Hoop”. De Schrift als bron van Hoop 
vanwege de beloften van God voor Israël en voor alle 
gelovigen uit de volken. Die beloften voor Israël en alle 
volken omschrijft Paulus in Romeinen 11: 1 t/m 12. De 
krant ligt weer in de kerk en in de Rank om mee te 
nemen, samen met het blad Israël Aktueel. 

Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
Om een gewoonte vol te houden. Dit is een tweede 
antwoord dat dr. A.A. van Ruler op de vraag geeft. Het 
doet mogelijk de wenkbrauwen fronsen. Want iets uit 
gewoonte doen heeft naar ons idee niet zoveel waarde. 
Maar is het waar dat iets waardeloos is, wanneer het 
uit gewoonte gebeurt? Moet ik altijd een innerlijke be-
hoefte hebben om naar de kerk te gaan? Hoe vaak komt 
het eigenlijk voor dat we een onweerstaanbare be-
hoefte hebben om naar de kerk te gaan? Van Ruler 
merkt op dat gewoonte niet per sé sleur hoeft te zijn. 
Het kan ook zijn om duidelijk lijnen te trekken waar-
langs men leven wil. Daarnaast noemt hij het een plicht 
om voor Gods aangezicht te verschijnen. Als derde ziet 
hij kerkgang als een kwestie van roeping. Gewoonte 
maakt dat we niet elke keer hoeven te besluiten om te 
gaan. Het is zondag en daar hoort de kerkgang bij. Iets 
dat ook regelmaat in het leven brengt. Waarbij de 
gemeenschappelijkheid niet vergeten moet worden. Is 
er niet zo iets als een plicht naar elkaar toe om samen 
te komen onder het woord op de dag des Heeren? De 
gemeenschap kan op mij rekenen wanneer ik uit ge-
woonte op de zondag naar de kerk ga. Nu is het niet 
eenvoudig de kerkgang vol te houden. Allerlei bezwaren 
kunnen eenvoudig opgeworpen worden. Maar wie be-
wust volhoudt, kan aan deze gewoonte gewend raken 
en niet meer zonder willen en kunnen. Allereden om 
trouw te zijn en de onderlinge bijeenkomst niet zonder 
onze plaats daar in te laten passeren. 
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IJZERSTERK – voor het goede werk 
Graag willen we u weer op de hoogte brengen van de 
activiteiten van de ‘oudijzer-ploeg’. Dankbaar zijn we 
voor al het oude ijzer, blikjes en aanverwante apparaten 
die we aan de Neerpolderseweg 19 aantreffen. Vaak 
past het niet eens in de daarvoor bestemde kruiwa-
gens. Vanaf de start in 2019 is er al voor bijna €7000,- 
ingeleverd. Daar zijn ondertussen ook al zo’n tien goede 
doelen mee ondersteund. Lokaal, maar ook verder weg. 
Fantastisch!! Als u ook nog een goed doel wilt 
inbrengen, staan we daar zeker voor open! Er zijn 
diverse vrijwilligers die alles sorteren, demonteren, 
repareren, ophalen en wegbrengen. Als u dit ook leuk 
lijkt kunt u zich ook aanmelden, we kunnen altijd 
mensen gebruiken. Voor info of aanmeldingen kunt u 
zich aanmelden bij Herman Visser, tel 06-13030334. 

Uitslag autopuzzeltocht  
Weet u het nog vorig weekend? Lasergamen, stiltewan-
deling, zon, autopuzzeltocht, regen, ontmoeting, goede 
gesprekken. Kortom: alle ingrediënten voor een fantas-
tisch weekend. We zijn God dankbaar dat we dit met 
elkaar mochten beleven. 
Sommige zullen wel benieuwd zijn wie de autopuzzel-
tocht gewonnen heeft. Komt ie: 
1e prijs Fam. van der Vlies 
2e prijs Hubert en Miranda 
Schippers 
3e prijs Jan en Rita van der 
Vlist 
Afgelopen maandag zijn de koffie, koekjes etc. bij de 
voedselbank gebracht. Ze waren er erg blij mee. Alle 
gevers worden bedankt! Hartelijke groet van de ge-
meentedagcommissie 

Opening winterwerk 2020 
Afgelopen weekend hebben we 
met elkaar meerdere momenten 
beleefd van een Corona-proof ge-
meentedag of opening van het 
winterwerk.  Op de website van de 
kerk kunt u een filmpje vinden met 
een overzicht van de verschillende 
activiteiten. Vergeet niet om het 
geluid aan te zetten en kies met 
het wieltje voor 1080p = de beste beeld-kwaliteit.   
Met vriendelijke groet,  Arie van Noordennen en Jan 
Hakkesteegt 

Jeugddienst 
Volgende week zondagavond 11 
oktober is er een jeugd-dienst met 
als thema: Wees jezelf!? In onze 
tijd is het de grote opdracht om 
“jezelf zijn”. Deze belangrijke 
opdracht heeft alles te maken met 
de vraag naar je identiteit. Het is 
belangrijk om te weten wie je bent 
en van daaruit te leven. Maar wie 

ben je diep van binnen en hoe kom je erachter wie jezelf 
bent? En vervolgens: Hoe kun je jezelf zijn en blijven? In 
de dienst is ook aandacht voor het startweekend dat dit 
weekend plaatsvindt. 

Kerkgang 
Graag uw aandacht voor het volgende; van harte wel-
kom bij onze kerkdiensten waarvoor u zich aangemeld 
heeft of kunt aanmelden (op de website staat hoe u 
zich kunt aanmelden). Waar mogelijk graag ook 10 
minuten voor aanvang van de kerkdienst aanwezig zijn. 
Indien u zich aangemeld heeft voor een kerkdienst (och-
tend – avond of Rank ) en  onverhoopt toch niet kunt 
komen wilt u dit dan doorgeven via 
info@hervormdgiessenburg.nl of via 06-23885406. 
We kunnen hier dan rekening mee houden. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Omzien naar elkaar/diaconale hulp 
We zijn als diaconie dankbaar voor alle aandacht die in de 
gemeente aan elkaar wordt gegeven. Zeker ook in deze 
corona-periode. We horen van diverse hulp en zorg. We den-
ken aan de leden van de HVD, maar ook aan zoveel anderen 
die hieraan denken. Even een telefoontje of een vraag 
extra, een bezoekje, een kaartje, een boodschap, een 
klusje. Of soms heel creatief iets extra’s met buren, oude-
ren of anderen die naar contact of hulp uitzien. Soms een 
keer samen een kop koffiedrinken of een uitnodiging voor 
het eten, of samen een keer de kerkdienst beluisteren. 
We kunnen ons voorstellen dat zorgen van alleen zijn, of 
zorgen van een klus of extra (financiële) behoeften dui-
delijk aanwezig zijn. Dat geldt voor mensen die kerkelijk 
meeleven maar ook voor mensen die niet bij de kerk 
betrokken zijn. We zijn graag bereid om hier aandacht aan 
te geven. Er zijn vrijwilligers beschikbaar. 
Daarom ook de oproep om indien nodig of gewenst contact 
op te nemen met de diaconie. Via 06-12762100 of mail 
naar diaconie@hervormdgiessenburg.nl  of 
hulpdienstgiessenburg@gmail.com . 
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Vanuit de kerkenraad 
Afgelopen donderdagavond had de kerkenraad een in-
tensieve vergadering over het oppakken van diverse ac-
tiviteiten onder de huidige corona-ontwikkelingen. De 
opening was vanuit Exodus 33 met de vraag en het 
gebed van Mozes dat God mee zal gaan in de verwarren-
de omstandigheden en erbij zal zijn. Vervolgens is op 
open en eerlijke wijze gesproken over mogelijkheden en 
beperkingen van diverse kerkactiviteiten. Er is veel 
waardering benoemd voor alle inzet van zoveel leden, 
vrijwilligers en commissieleden. Zo zijn er de plannen 
voor het jeugdwerk, V&T en alles rondom en met de 
kerkdiensten. Binnen de gemeente is er de zogenaamde 
Covid’19 commissie die zich steeds bezint om op een 
goede manier in te spelen op de steeds veranderende 
corona-voorschriften. Wat is goed om wel of niet te 
doen? Er zijn diverse mogelijkheden en zorgen genoemd 
over de betekenis van het gemeentezijn en de prak-
tische uitwerking. Het vraagt van de kerkenraad steeds 
weer opnieuw de afweging wat ons te doen staat. De 
meningen en bevindingen kunnen sterk verschillen. Dat 
maakt het intensief en soms ook lastig. Het was goed 
om dit open te benoemen en daarbij te beseffen dat we 
met elkaar rekening houden, betreffende belasting en 
solidariteit. Zo willen we elkaar ook ondersteunen en 
aanmoedigen om kerk te zijn. 
Bij alle vragen “Hoe het verder zal gaan?” beseffen we 
dat de kerk daar is waar Christus is. Hij is ook aanwezig 
in gezinnen, in vriendschappen, in kleine groepjes en 
onlinegroepen. Laten we proberen om ook op die manier 
onze band met elkaar en God te versterken.  

Zingen in de dienst 
Voor het protocol “Zingen tijdens de dienst” heeft de 
kerkenraad af te wegen of zingen in het kerkgebouw 
verantwoord is. Momenteel is het risiconiveau hoger 
dan niveau 1 en dat heeft tot gevolg dat de gemeen-
tezang in onze situatie sterk wordt afgeraden.  Daarom 
hebben we als kerkenraad helaas moeten besluiten om 
het zingen van de slotzang door de hele gemeente 
voorlopig ook achterwege te laten. Wel blijft er gelukkig 
de mogelijkheid en inzet van de muziekgroep tot een 
max van 5 personen en we zijn dankbaar dat diverse 
gemeenteleden hier steeds beschikbaar voor zijn. 
 
 
 

Rust in je leven 
Zelf heb ik ervaren dat rust in mijn leven mij goed heeft 
gedaan. Graag wil ik dit delen met anderen vandaar het 
opstarten van de kring: Rust in je leven. Ik had bedacht om 
dit in kleine groepjes van 7 te doen, maar toen verander-
den de regels weer. Toch wil ik de kring laten doorgaan 
omdat ik de waarde ervan inzie. Het is wellicht mogelijk 
de groepen tijdelijk opspitsen, of online te houden, als 
mensen dat liever hebben. Een andere mogelijkheid is om 
uit te wijken naar de Rank, mits daar de ruimte voor is. Als 
het op je hart ligt om deze kring te volgen, laat je dan niet 
in ieder geval niet weerhouden door Corona. Met in 
achtneming van alle regels is er nog steeds veel mogelijk. 
Groet Jeannet (jeannetvbruchem@solcon.nl, 654904). 

Gastheer/gastvrouw 
Al een aantal jaren is er de inzet van twee 
gastvrouwen/gastheren bij de diensten. 
Als gemeente vinden we het belangrijk dat ieder zich 
welkom voelt. Zeker bij de kerkdiensten. Daarom vinden 
we het ook belangrijk om iedere dienst bezoekers 
welkom te heten en hartelijk te begroeten. Voor 
onbekenden is het prettig dat zo mogelijk wordt 
gewezen op de gang van zaken. De (lied)boeken worden 
aangegeven en er is de nieuwsbrief of andere 
berichtgeving. Apart hiervoor hebben we de inzet van 
gastheer/gastvrouw. Iedere dienst worden er twee 
ingedeeld om bij de ingang om de bezoekers te 
begroeten en het nodige uit te delen. In deze Corona-
tijd zijn er wat minder gasten. Maar er is juist wel extra 
inzet nodig voor het toewijzen van de plaatsen en 
naleven van de Corona-regels. 
Niet alle vrijwilligers kunnen/willen op dit moment 
meedoen. Graag willen we de lijst van medewerkers 
uitbreiden. 
Zijn er leden die zich willen aansluiten bij de huidige lijst 
van deelnemers? Als we de lijst goed bezet kunnen 
houden, wordt u ongeveer 1x per twee maanden 
ingeroosterd. Informatie en opgave bij Mw. Sjanie 
Bouter, Oranjelaan 6, tel. 651722 wimbouter@ziggo.nl, 
of bij mw. Ria de Heer, Johan de Kreijstraat 31, tel. 
651601, riadeheer@live.nl . 
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 BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 4 oktober 2020  
Kleurplaat: De leiders van het volk worden vreselijk boos op Stefanus omdat hij over Jezus sprak. Ze 

kwamen dreigend op hem af. Maar Stefanus werd geleid door de heilige Geest. Hij keek omhoog naar de 

hemel. Daar zag hij het schitterende licht van God. En rechts van God zag hij Jezus staan (Handeling 7: 56). 
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Voor de oudere kinderen: Psalm 110 
Psalm 110 is Psalm (lied) gemaakt door David. Hij maakt dit lied ongeveer 1000 jaar voor Christus. Het is 

mogelijk een beetje een raadsel geweest in die tijd. Waar gaat dit lied over en over wie gaat het? Pas na de 

komst van Jezus wordt deze psalm duidelijker en daarom is de psalm die het meest genoemd (geciteerd) 

wordt in het Nieuwe Testament (misschien is je nog steeds niet alles duidelijk, maar dat ligt ook aan de 

vertaling. In vers 6 zijn de hoofden de slechte leiders van bepaalde volken).  

 

Lees de psalm door. Zoek de antwoorden op en 

vul ze in. (tussen haakjes staat het vers waar je 

je antwoord kan vinden).  

 

Psalm 110: 1 Van David, een psalm. 

De HEER spreekt tot mijn heer: ‘Neem plaats 

aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden 

een bank voor je voeten.’  

2 Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de 

macht, u zult heersen over uw vijanden. 

3 Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde 

trekt. Op de heilige bergen,- uit de schoot van de 

dageraad, komt tot u de dauw van uw jeugd.- 4 

De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed 

niet terug: ‘Je bent priester voor eeuwig, zoals 

ook Melchizedek was.’- 5 De Heer aan uw 

rechterhand verplettert koningen op de dag van 

zijn toorn. 6 Hij berecht de volken, verplettert 

hoofden, overal op aarde, lijken stapelen zich 

op. 

7 Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij 

zijn hoofd. 

 

 

 

 

Woordzoeker Psalm 110: 
BEEK 

DAVID 

EEUWIG 

HEER 

HOOFD 

KONINGEN 

MACHT 

MELCHIZEDEK 

PRIESTER 

PSALM 

RECHTERHAND 

SCEPTER 

SION 

SPREKEN 

VIJANDEN 

VOETENBANK 

VOLK 

 

Oplossing:  


