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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en de 
schriftlezing is Kolossenzen 3: 1-11. De preek zal gaan 
over vers 5 t/m 11, waarin Paulus ons oproept om ons 
leven te veranderen en te stoppen met zondigen. Maar 
hoe doe je dat in de praktijk en waar vind je de kracht 
om dat vol te houden?Muzikale medewerking wordt 
verleend door Robert van Eijl (orgel), Marieke Donk  (pia-
no), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit) en Marieke Kool & 
Anne-Marie Meerkerk (zang).  
De avonddienst wordt geleid door ds B.E. Weerdt uit 
Papendrecht. De schriftlezing is Jozua 3. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Anneke van Genderen 
(orgel/piano), Maureen van Pelt (dwarsfluit), Maartje 
Rietveld & Willeke Faro (zang).  

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

Huwelijksjubileum 
Dinsdag 27 oktober hopen Willem en 
Jacqueline Bakker – de Braven 
(Emmalaan 17) 25 jaar getrouwd te 
zijn. Van harte willen we jullie 
feliciteren met dit jubileum en willen we jullie samen 
met Rosanne en Martijn Gods zegen en nabijheid 
toewensen. 

Zondagsschool 
Vandaag is er om 11.00 uur zondags-
school in de Rank. Ben jij er ook weer bij! 
 
 

Agenda 
27-10 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
28-10 Mannenvereniging, 09.45 uur Rank 
 
 
 

Actie Cirkel 2020 
Onderstaand ziet u een cirkel. De cirkel is helemaal 
blauw wanneer we ons doel bereikt hebben dit jaar. Dat 
doel is het halen van de begrote inkomsten aan vrijwil-
lige bijdragen en collecte opbrengsten, in totaal  
€ 210.000. Het is geen doel op zich, maar het is nodig 
om het werk in onze gemeente in de volle breedte 
mogelijk te maken, ook in Corona-tijd. Nog € 55.000 is 
nodig (stand per 16-10-2020) om een volledig blauwe 
cirkel te bereiken. We noemen het Actie Cirkel 2020. 
Doet u met ons mee? Via de nieuwsbrief en Minikontakt 
zal er regelmatig een update volgen van de stand. Dank! 
De Kerkrentmeesters 

 

Open Doors-dag 2020 - ‘Door alles heen’ 
De Open Doors-dag gaat dit jaar (in aangepaste vorm) 
door. Zaterdag 7 november wordt er ’s middags (14.30-
17.00 uur) en ’s avonds (20.00-22.30 uur) een live-
stream via YouTube en via Facebook uitgezonden. 
Tijdens deze livestreams luister je naar sprekers, kijk je 
naar video’s en geniet je van muziek. Er is een leuke 
aanvulling op de livestream, het @home-pakket. Het 
pakket gebruik je tijdens de livestream en bevat onder 
andere een tussendoortje, een programmaboekje en 
een aantal geheime items. Laat je verder verrassen door 
het nieuwste item: de Open Doors Adventskalender. 
Op de website van Open Doors kun je je aanmelden; 
https://www.opendoors.nl/evenementen/open-doors-
dag-2020 

https://www.opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2020
https://www.opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2020
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Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
In het volgende ant-
woord op de vraag naar 
de kerkgang dringen 
we door tot in de kern 
van de bedoeling van 
de kerkdienst. Het is 
de meest fundamen-

tele motivatie waarom we naar de kerk gaan en dit is 
vanuit de inhoud en het wezen van de kerkdienst. De 
kerkdienst, en hiermee bedoelen we de liturgie is van 
votum en groet tot zegen ten diepste de volbrenging 
van de arbeid van de lofprijzing. Hierbij is de lofprijzing 
het toppunt van de menselijkheid. En mens wordt 
volledig mens in de lofprijzing aan God. 
In zijn antwoord laat Van Ruler doorwerken dat de 
lofprijzing iets is dat we doen. Om de arbeid van de 
lofprijzing te volbrengen. God loven en prijzen is een 
daad van geloof. Iets dat persoonlijk kan en mag. Maar 
hoe mooi is het om het samen te kunnen doen. Met 
ouderen en jongeren. Met mannen en vrouwen. Met 
mensen die kunnen zingen en die niet kunnen zingen. 
Met mensen die altijd zingen en die nooit zingen; 
behalve dan in de kerk. Mensen die niet zingen om het 
zingen, maar die in de kerk zingen tot God. Samen 
zingen met tienduizend maal tienduizenden engelen. 
Waarover gaat onze lofprijzing? Over de Schepper die 
ons het levenslicht heeft doen zien. We bestaan door 
Hem die is en die was en die zal zijn. Maar we zijn niet 
alleen naar Zijn beeld geschapen. We zijn vanaf de 
geboorte ook zondaren. Daarom zingen we van en ook 
voor de Verlosser van Wie we in het Evangelie mogen 
horen. We zingen schuldbelijdenis en geloofsbelijdenis. 
Afsluitend kunnen we concluderen dat de kerkgang er 
is voor de kerkdienst. De kerkdienst is de liturgie. De 
liturgie is letterlijk de dienst van het volk, de dienst van 
het volk van God is lofprijzing. Daarom hangt een goede 
kerkdienst ook niet af van een goede preek. We treden 
als schepselen voor het aangezicht van de Schepper en 
we prijzen Hem. 

Visienota Van U is de Toekomst 
Onlangs is verschenen de visienota  
‘Van U is de Toekomst’. Deze nota is 
te bestellen via internet of door een 
kaartje te sturen naar PKN, Postbus 
8504 3503 RM Utrecht. 

  Liturgie morgendienst 
Psalm 84 : 1  
Votum en Groet 
Psalm 63 : 2 (N.B.) 
Wetslezing 
Psalm 73: 9 (N.B.) 
Gebed - Kindermoment 
Schriftlezing: Kolossenzen 3 :  
                      1 - 11 
OTH 412 - Hier in dit leven 
Preek 
Gezang 483 : 1 + 4 
Dankgebed en voorbede 
Psalm 133 : 1 + 3  
Zegen /Collectemoment bij uitgang 

OTH 412 - Hier in dit leven 
1. Hier in dit leven wil God je iets geven, 
kostbaar en eeuwig, het zal nooit vergaan. 
Hij wil je leren om Hem te vereren 
en van Hem te houden, nu en voortaan. 
 

Refrein:  
Alles van waarde in hemel, op aarde, 
kun je niet kopen met goud of met geld. 
Vrede en vriendschap zijn net als vergeving, 
niet te verkrijgen door kracht of geweld. 
  

3 . Liefde die echt is, een hart dat oprecht is, 
dat wil Hij geven aan jou en aan mij. 
Goud en juwelen dat kunnen ze stelen, 
maar rijkdom van binnen daar kan niemand bij. 
 

Alles van waarde in hemel, op aarde… 

Liturgie avonddienst  
Psalm 25 : 2  
Votum en Groet 
Gezang 305 : 1 + 2 
Gebed 
Schriftlezing : Jozua 3 
Psalm 66 : 1 + 3  
Preek – Jozua 3 : 17   
Psalm 114 : 1 + 3 + 4 (N.B.) 
Geloofsbelijdenis 
Gezang 442 : 1 + 2  + 3 + 4 
Dankgebed en voorbede 
Psalm 105 : 17 + 18 (N.B.) 
Zegen / Collectemoment bij uitgang 
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Geloofsopvoeding in coronatijd 
Een uitdaging, tieners en de 
kerk… Zeker in deze tijd, nu 
de kerk nog maar door 30 
mensen per keer bezocht 
mag worden en we als gezin 
de zondagen thuis zitten en 
niet in de kerk komen.  
Voor tieners is het belangrijk  
om geloof te zien gebeuren. Geloof is niet het antwoord 
dat je geeft op vragen of het volgen van methodes en 
werkboeken. Het is meer: laten zien hoe jij (als ouder of 
jeugdwerkleider) leeft met God. Dagelijkse rituelen zijn 
waardevol om in stand te houden en vooral ook aan de 
tieners laten zien waarom het waardevol is. Maar in 
deze tijd vallen veel rituelen weg… 
In deze ‘coronatijd’ aan geloofsopvoeding doen, hoe 
past dit in jullie gezin? Lukt het om je tiener(s) te 
motiveren straks weer mee te gaan naar de kerk nu de 
online kerk ook wel erg ‘chill’ is 😉 
Er zijn genoeg (creatieve) manieren om het geloof een 
plaats in de opvoeding te geven en welke manier past 
bij jou als ouder(s) en bij je tieners in deze turbulente 
tijd? 
We weten dat de leeftijd 10 – 14 jaar een cruciale 
leeftijd is als het gaat om geloofsontwikkeling maar 
ook een periode waarin je rol als ouder, opvoeder of 
jeugdleider veranderd. 
Graag willen we daar met elkaar over in gesprek gaan, 
ervaringen delen en geïnspireerd worden om op zoek te 
gaan naar mogelijkheden in een tijd waarin veel juist 
niét lijkt te mogen. 
Corine Zonnenberg zal deze avond verzorgen. Zij is 
theoloog, werkt bij Youth for Christ en heeft veel 
ervaring in het geven van trainingen, toerusting en 
maakt programma’s voor het jongerenwerk. 
(www.bijbelborrels.nl) 
I.v.m. de beperkte plaatsen willen wij je vragen je nu al 
aan te melden via: vt@hervormdgiessenburg.nl . Graag 
voor 1 november 2020. 
Deel deze informatie ook met ouders uit je omgeving, 
ouders van vrienden van je tieners etc. We heten 
iedereen van harte welkom, uiteraard met in achtne-
ming van de regels rondom het virus. 
Voor wie: ouders/verzorgers met tieners in leeftijd 10 - 
14 jaar + jeugdwerkleiders  
Woensdag 11 november 2020, De Rank, inloop 19.45 
uur, start 20.00 uur 

Bijbelcrèche 
Vanwege de beperking in het aantal kerkgangers willen 
we de crèche en bijbelcrèche openstellen ook voor de 
kinderen van wie hun ouders de kerk niet bezoeken. Zodat 
zij thuis in alle rust de kerkdienst kunnen volgen. Om een 
beetje in te kunnen schatten hoeveel kinderen er komen 
willen we vragen je kind(eren) voor zaterdag 17.00 uur 
aan te melden bij Lianne van Oenen (06-8370 2867). 
Graag voornaam van het kind + leeftijd. Het is de 
bedoeling dat ouders zoveel mogelijk buiten de Rank 
blijven bij het wegbrengen en ophalen van hun kind(eren). 

Geen kaas / via het keukenraam 
Eh, waar gaat dit over? Het 
betreft het mannenontbijt dat 
niet doorgegaan is. Hoewel, 
niet in de Rank, niet alleen 
voor mannen. Wel als thuis-
ontbijtservice en in de meeste 

gevallen dan ook voor twee personen. Mooi dat het zo wel 
kan! En zelfs de voorbereiding was al leuk. Vanwege de 
fijne reacties én vanwege de aanwijzingen die we 
meekregen. Een bloemlezing: Niet te vroeg hoor! Wel 
bijtijds he…  Ik hoor de bel niet, zet maar door het 
keukenraam… Denk erom: ik lust geen kaas. Zit er ook een 
ei bij?  Dat soort dingen… 
Mensen mensen, wat een mensen. Prachtig :-) Volgende 
week zullen we verslag doen van de belevenissen. 

Zingen met Kerst 
Mis jij het samen zingen ook 
zo? Helaas gaat dat niet in de 
kerk maar er zijn wel andere 
mogelijkheden om toch 

samen te zingen. Al nieuwgierig? 
Het idee is om samen met zoveel mogelijk gemeente-
leden digitaal een lied op te nemen. We hebben gekozen 
voor het bekende kerstlied: Licht in de nacht. Je krijgt van 
tevoren via de app de muzikale begeleiding en de tekst 
toegestuurd. Je hebt dan zelf thuis de tijd om het lied te 
oefenen en vervolgens je zangkunsten op te nemen. Al 
deze opnames worden verzameld en samengevoegd tot 
één mooi geheel. Om een indruk te krijgen klik hier: Het 
mooie is dat we dit initiatief samen met gemeenteleden 
uit de gereformeerde kerk doen. Het lied komt online en 
zal tijdens de kerstnachtdienst vertoond worden. Belooft 
iets moois te worden! Enthousiast? Geef je dan op door 
een mail te sturen naar lisette.van.wijnen@hotmail.com  
en geef je naam en mobiele nummer door. 
De kerstnachtdienstcommissie  

https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2020/05/kerkmuren-verdwijnen-met-dit-lied-dat-is-wat-me-het-meest-enthousiast-maakt
mailto:lisette.van.wijnen@hotmail.com
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 25 oktober 2020  
Woordzoeker: Deze woordzoeker gaat over de hogepriester en zijn kleding. Als je alle woorden wegstreept zie je wat 
zijn belangrijkste taak is. 

 

AARON 
BLAUW 

BORSTSCHILD 

BOVENKLEED 

EDELSTENEN 

EFOD 

GOUD 

HEILIG 

HEILIGDOM 

HOGEPRIESTER 

KLEDING 

OFFER 

ONDERKLEED 

SARDONIX 

TABERNAKEL 

TULBAND 

 

 

 

Zoek de verschillen: In het boek Exodus geeft God de opdracht om de tabernakel te bouwen. Iedereen helpt mee. 
Hoeveel verschillen kun jij vinden? 

 

De tabernakel: Verbindt de punten  
bij de cijfers met lijnen en ontdek  
hoe de tabernakel er uit ziet. Dit is de  
plek waar de hogepriester zijn werk doet. 
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KLEURPLAAT– Zondag 25 oktober 2020  
Een kleurplaat van de hogepriester. Voor oudere kinderen: probeer de kleding van de hogepriester de juiste kleuren 
te geven. Welke kleuren zijn kleren hebben, staat precies in de Bijbel (Exodus 28) en dat is niet voor niets. Alles van 
de hogepriester wijst naar de Heere Jezus. Het onderkleed is wit. Het bovenkleed is blauw. De efod heeft 
verschillende kleuren (goud, rood, blauw). 


