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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We slaan  
het Bijbelboek Job open in hoofdstuk 16. Hij spreekt 
over een Pleitbezorger in de hoogten. Een Advocaat. Wie 
bedoelt hij hier mee? Verder lezen we Romeinen 8 : 31 
– 39. Muzikale medewerking wordt verleend door Arie 
Jaap de Kok (orgel), Noa Koekkoek (dwarsfluit), Lotte 
van Genderen (piano/ zang) en Daniël Holtslag (zang). 
De avonddienst wordt geleid door ds J. C. van Trigt uit 
Ameide. Deze dienst lezen we Esther 2. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Anneke van Genderen 
(orgel/piano), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit), Anneli-
se Dijksman en Miranda Romeijn (zang).  

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor een 
activiteitenprogramma voor gehandicapte kinderen van 
hulporganisatie ALEH in Israël. 

Meeleven 
Maandag 2 november is mw. Teuni Kooistra (van Har-
denbroekstraat 33, 3381 CB) opgenomen in het zieken-
huis te Nieuwegein i.v.m. een ontsteking. Daarbij werd 
in het ziekenhuis vastgesteld dat zij ook besmet is met 
het coronavirus. Vanwege haar zwakke gezondheid is 
dit heel zorgelijk. In de dienst zullen we bidden voor 
Teuni en haar man Charles. We wensen hen Gods zegen 
en kracht toe. 

Bedankt 
Heel hartelijk bedankt voor alle felicitaties en alle kaar-
ten die wij mochten ontvangen voor ons 25-jarig huwe-
lijk. Vriendelijke groeten, Willem 
en Jacqueline Bakker 

• Bedankt lieve mensen voor de 
vele kaarten, bloemen en 
meeleven n.a.v. ons 45-jarig 
huwelijk. Het heeft ons verrast en heel goed gedaan. 
Herman en Corrie Visser   
 

Update Actie Cirkel 2020 

We zijn weer een stapje dichter bij ons doel: het 
bereiken van een volledig blauwe cirkel. De afgelopen 
twee weken is er een kleine € 5.000 binnengekomen. 
Dank aan alle gevers. De oproep blijft van kracht, om te 
geven wat u missen kunt. 

Geboren! 
Donderdag 5 november is bij Maarten en 
Tanja Korevaar (Wilhelminalaan 35, 
3381BN) een zoon geboren. Joost Adri-

aan zal hij heten. Maarten en Tanja feliciteren we van 
harte met zijn geboorte. We wensen jullie Gods zegen 
toe bij de opvoeding en bidden dat Joost tot eer van God 
en zegen van mensen mag opgroeien 

Geloofsopvoeding in coronatijd 
A.s. woensdagavond 11 novem-
ber, de ONLINE avond Geloofs-
opvoeding in coronatijd! Vergeten 
aan te melden via mail? Geen 
probleem, dit kan gelukkig nog steeds. Hoe waardevol 
is het om in deze tijd waarin veel ontmoetingen niet 
mogelijk zijn, elkaar toch te spreken, ervaringen uit te 
wisselen, van elkaar te leren en toegerust te worden 
door Corine Zonnenberg (www.bijbel borrels.nl en YFC). 
En dat allemaal online, gewoon thuis; veilig, geen risico 
lopend, vanaf de eigen bank. We nodigen jou/jullie van 
harte uit om alsnog aan te melden via vt@hervormd 
giessenburg.nl. Na aanmelden ontvang je een deel-
namelink voor de (besloten) ZOOM meeting. Op de 
website van de kerk is meer informatie over deze online 
avond te lezen. Wees welkom! 

http://www.bijbel/
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Verspreiding Kerst4ing 

Ook dit jaar is er weer een mooie Kerst4ing gemaakt die 
we heel graag bij veel Giessenburgers willen rondbren-
gen; we zijn dankbaar dat dit kan! Dit jaar ziet de ver-
spreiding er wel wat anders uit: in de week van 14-18 
december krijgen de bezorgers een stapeltje Kerst4in-
gen thuis die ze door de brievenbus kunnen doen in de 
wijk die doorgegeven is. De verspreiddatum is op zater-
dag 19 december neergezet, maar kunt u die dag niet 
en bv. maandag 21 december wel, dan is dat ook goed.  
De komende week kunt u gebeld worden met de vraag 
of u wilt rondbrengen. Wordt u niet gebeld en wilt u tóch 
graag bezorgen dan kunt u dat doorgeven aan Dinella 
Visser (0622472324). We vragen uw gebed voor deze 
actie.  

Jongerengebedskring 
Bijbels en mobieltjes op tafel, samen lezen we de Bijbel 
en praten er over met elkaar. Hoe staan jongeren tegen-
over bidden is een vraag die wordt gesteld. We hebben 
samen een fijn gesprek, maar dan gaan we danken. Wat 
is er veel om dankbaar voor te zijn. Na het danken doen 
we voorbede, we brengen het jeugdwerk en jongeren bij 
God. Het is goed zo samen als jong en oud te bidden 
voor onze jongeren. We nemen de gebedspunten mee de 
komende periode in onze persoonlijke gebeden.  
Donderdag 3 december mogen we weer samen bidden. 
Van harte welkom om aan te sluiten. Heb je gebedspun-
ten? Laat het weten! (willemiekedebas@hotmail.com, 
06-18718744).  

Zondagsschool 
De kerkenraad heeft besloten dat 
alle bijeenkomsten (behalve de 
kerkdiensten) in De Rank deze twee 
weken niet doorgaan. Dit vanwege 
de aangescherpte coronamaatrege-

len. Verderop in deze nieuwsbrief lees je hier meer over. 
Deze zondag en volgende week zondag is er daarom 
geen zondagsschool.  

Agenda 
11-11 Online avond geloofsopvoeding, 20.00 uur 
 

Waarom zou ik naar de kerk gaan? 

 
Wanneer we naar de kerk gaan,  komen we uit de wereld 
waarin we leven. Tegelijk nemen we de wereld ook mee 
in de kerk. Niet allen omdat we de kerkgang beleven 
vanuit onze eigen cultuur. Ook omdat we de zaken die 
in de wereld spelen niet achter kunnen laten. Tijdens de 
kerkdienst doe we daar ook niets mee. We nemen de 
hele wereld op en dragen haar voor aan God. Dat doen 
we in gebed. 
We doen voorbede; bespreken we de wereldse zaken 
met God. Grote zaken en ook de eenvoudige. Dat kan en 
mag ook omdat de Schepper en Verlosser in heel Zijn 
wereld geïnteresseerd is. Zo wordt het meest gewone 
in het gebed heilig. 
De wereld bespreken met God veronderstelt dat het er 
democratisch aan toegaat als in het parlement. Dat wij 
het recht van initiatief hebben en God dingen kunnen 
voorstellen. Dat er een recht van amendement is, om-
dat we het niet in alles eens zijn met God en dat we het 
graag anders zien. Zelfs een motie van wantrouwen is 
mogelijk. Dan gaat het gewoonlijk over de donkere diep-
ten van het leed. Waarom laat de Heere dit alles toe. De 
kans is aanwezig dat we de donkere diepten van de 
schuld ter zijde leggen. Onze bijdrage aan het leed in de 
wereld. Het lijkt alsof we zo meeregeren met God. J.H. 
Gunning heeft ooit gezegd dat God de wereld regeert 
door de gebeden van heiligen. Bidden is niet zinloos. 
Tenminste, als ook de Heere aan het woord komt. Dat 
het tweerichtingsverkeer is en onze ziel luisteren wil. 
Het laat zien dat het gebed en het gebedsleven onmis-
baar is. Het gebed is de plaats om alle dingen de Heere 
voor te leggen en met hem te overleggen. Vanzelfspre-
kend in het persoonlijk gebed, maar toch ook geza-
menlijk als lichaam van Christus. Hij pleit voor Zijn ge-
meente voor Gods troon en wij bidden gezamenlijk van-
af de aarde. Zo dragen we de wereld voor aan God. Is dit 
niet een enorm sterk, zelfs een doorslaggevend ant-
woord om naar de kerk te gaan? 
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Liturgie morgendienst 
Psalm 119 : 22 (N.B.)  
Votum en groet 
OTH 360 – Toen de Heer was opgestaan 
Eerste deel Avondmaalsformulier 
Psalm 25 : 3 (N.B.) 
Gebed 
Schriftlezing: Job 16 en Romeinen 8 : 31 - 39 
Psalm 51 : 1  
Preek 
Psalm 74 : 21 
Dankgebed en voorbede 
Gezang 48 : 10 
Zegen  
Collectemoment bij uitgang 

OTH 360 – Toen de Heer was opgestaan 
1. Toen de Heer was opgestaan 
Is Hij weer teruggegaan 
Naar Z'n Vader in de hemel 
Daar kwam Hij vandaan 
Daar zit Hij nu op de troon  
om te helpen en te troosten 
Glorie voor de allerhoogste God (2x) 
 

2. Toen de Heer was opgestaan 
Is Hij weer teruggegaan 
Naar z'n Vader in de hemel 
Daar kwam Hij vandaan 
Hij regeert met vaste hand  
van het westen tot het oosten 
Glorie voor de allerhoogste God, (2x) 
 

3. Toen de Heer was opgestaan 
Is Hij weer teruggegaan 
Naar z'n Vader in de hemel 
Daar kwam Hij vandaan 
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid, zal Hij nu met 
blijdschap oogsten 
Glorie voor de allerhoogste God (3x) 

Catechese online 
In verband met de coronamaatregelen zullen de mentor-
catechese / tienercatechese maandag en dinsdag on-
line plaatsvinden.  

Gebedskring 
In verband met de coronamaatregelen kan helaas dins-
dagavond de gebedskring niet doorgaan. 

Liturgie avonddienst  
Gezang 326 : 1 + 4 
Stil gebed  
Votum en groet 
Psalm 97 : 1 + 7  
Geloofsbelijdenis 
Psalm 36 : 2 (N.B.) 
Gebed  
Schriftlezing : Esther 2 
Psalm 147 : 2 + 6  
Preek – Esther 2 : 1 - 2 
Gezang 427 : 1 + 4 + 7 
Dankgebed en voorbede 
Psalm 43 : 4 + 5 (N.B.) 
Zegen  
Collectemoment bij uitgang 

Avondmaalszondag 
Zondag 15 november staat op het preekrooster  
als Avondmaalszondag. De diaconie heeft  
samen met de predikanten serieus  
gekeken naar de mogelijkheid om de 
viering door te laten gaan.  
Dit vanuit de hartelijke wens om het heilig Avondmaal 
te kunnen vieren en zo de woorden: “Doe dit tot Mijn 
gedachtenis” gestalte te geven. Desondanks zijn we 
tot de slotsom gekomen dat door de huidige beperkin-
gen een gezamenlijke fysieke avondmaalsviering niet 
goed mogelijk is. Toch willen we het ook niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Hierom willen we deze zondag een 
begin maken met de voorbereiding op de viering van het 
heilig Avondmaal en is het de bedoeling om komende 
zondag het Avondmaal op een geestelijke wijze te vie-
ren door vooral de nadruk te leggen op de gedachtenis 
van Christus. Het zal geen reguliere zondagse dienst 
zijn en ook geen normale avondmaalsviering, maar ho-
pelijk wel tot versterking van de ziel. 
Ook voor de kinderen zal er een moment zijn waarop zij 
bepaald worden bij de betekenis van het Avondmaal. 

Vrouwenbijbelstudie november 
Om gehoor te geven aan de oproep om in 
ieder geval de komende twee weken zo-
veel mogelijk contacten te mijden, gaan 
de studieochtenden van november niet 
door. Deze worden verschoven naar 8 en 
10 december. 
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Vanuit de kerkenraad 
Afgelopen donderdagavond hield de kerkenraad haar 
vergadering via de online-verbinding. De agenda was 
vooraf goed gevuld met informatie vanuit verschillende 
werkgroepjes met creatieve ideeën om met elkaar (digi-
taal) contact te hebben. De aangepaste ontbijtsessie 
kreeg veel waardering en werd op prijs gesteld. Vanuit 
V & T zijn er plannen om diverse uitzendingen te verzor-
gen. De werkgroep van het jeugddiaconaat heeft een 
promofilm gemaakt. Een werkgroep Fun2Talk denkt 
met name na over samenkomen in kleine groepen waar-
bij ontmoeting en betrokkenheid op elkaar centraal 
staat. Kan dit kleinschalig thuis (in kleine groep elkaar 
ontmoeten rondom de dienst)? En ook op meerdere 
plekken? 
Vanuit een werkgroepje en de HVD worden plannen 
gemaakt om met name de ouderen niet te vergeten en 
hen dat ook daadwerkelijk te laten merken. Verschillen-
de activiteiten en plannen worden overwogen. Voor 
verdere uitwerking van de plannen blijven de Corona-
ontwikkelingen een rol spelen. De persconferentie van 
dinsdagavond met de aangescherpte lock-down maat-
regelen werden sterk bepalend voor het bespreken van 
mogelijkheden en de beperkingen voor de komende tijd. 
Met name voor de periode van twee weken met de extra 
voorschriften van “zo min mogelijk contacten” tot een 
maximum van 2 personen uit verschillende huishoudens 
(vanaf 12+). 
Gebruik De Rank en de kerk 
Vanuit die verantwoordelijkheid is besloten, zolang de-
ze extra maatregelen gelden (hopelijk voor twee we-
ken), dat De Rank alleen nog open is voor de dienst op 
zondagmorgen en eventueel de familiekamer kan wor-
den gebruikt. Alle andere bijeenkomsten in De Rank 
gaan dus in deze periode niet door. Die keuze is ook ge-
maakt voor de activiteiten t/m 17 jaar  (crèche, clubs, 
zondagsschool, catechese e.d.) om risico’s zoveel mo-
gelijk uit te sluiten nu het aantal besmettingen in onze 
regio hoog is. 
In de komende tijd wordt wel in overleg met de beheer-
ders gekeken hoe de Rank na deze twee weken weer zo 
veilig mogelijk gebruikt kan worden. Mogelijk krijgen 
sommige (jeugd)activiteiten en ontmoetingen op ande-
re wijze nog enige (digitale) aandacht. Afhankelijk van 
de mogelijkheden. 
 
 
 

 
N.B. De kerkdiensten kunnen blijven doorgaan volgens 
de huidige opzet. Daarbij is ieder vrij om wel of niet zich 
op te geven voor het fysiek bijwonen van de dienst. 
De avondmaalsviering krijgt nog geen fysieke invulling, 
maar krijgt wel in de komende diensten een “geestelijke 
invulling”. Zie andere berichtgeving. 
Al met al vragen de beslissingen de nodige inspanning 
en ook begrip. In de kerkenraad hebben we dat, naar 
omstandigheden, een goede plaats gegeven. We blijven 
dankbaar voor alles wat nog wel kan of als nieuwe 
mogelijkheden wordt gezien. We mogen blijven besef-
fen dat Gods zorg en nabijheid niet aan plaats of om-
standigheid is gebonden. Hij blijft erbij. 

Begroting 2021  
De jaarbegrotingen 2021 van het college van Kerkrent-
meesters en van de diaconie zijn opgemaakt. Door de 
Corona-tijd is de inschatting van inkomsten en uitgaven 
wat minder goed in te schatten. In beide begrotingen is 
de lijn van de voorgaande jaren zoveel mogelijk aange-
houden. De diaconie maakt wat meer ruimte voor even-
tueel extra nodige financiële hulp. In de vergadering van 
december worden de begrotingen definitief vastge-
steld. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid 
om de begrotingen in te zien of daar vragen over te 
stellen. 
Daarvoor kunt u tot 24 november contact opnemen, bij 
voorkeur via email. Voor de begroting van de Kerkrent-
meesters met dhr. Arie de Bruin 
adebruin@hervormdgiessenburg.nl  en voor de diaconie 
met dhr. Jaap van Oenen 
penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl . 
 

 
 
 
 
 

mailto:adebruin@hervormdgiessenburg.nl
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Formulier Heilig Avondmaal (kort) 
(Hertaling van formulier IV, Hervormd Dienstboek) 
Instelling van het Avondmaal 
Gemeente van Jezus Christus, laten we samen luisteren 
naar wat Paulus over de instelling van het Heilig 
Avondmaal schrijft in zijn eerste brief aan de gemeente 
van Korinthe: “In de nacht waarin de Heer Jezus werd 
uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, 
brak het brood en zei: ‘Dit is Mijn lichaam dat voor jullie 
gebroken wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te 
gedenken.’ Zo nam Hij na het Avondmaal ook de beker, en 
zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed 
gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, 
om Mij te gedenken.’ Dus altijd als u dit brood eet en uit 
de beker drinkt, laat u daarmee zien dat de Heer voor ons 
gestorven is; blijf dit doen totdat Hij weer terugkomt”. 
Zelfonderzoek 
Gemeente van Jezus Christus, door het vieren van het 
Avondmaal wil de Heer ons troosten en ons geloof sterker 
maken. Daarom is het belangrijk dat we onszelf eerst op 
de juiste manier onderzoeken. 
1. Ieder van ons moet nadenken over zijn eigen zonden, zo-
dat hij inziet hoe hij er werkelijk aan toe is, niet langer te-
vreden is met zichzelf, en zich klein maakt tegenover God. 
2. Ieder van ons moet onderzoeken of hij diep vanbinnen 
de vaste en zekere belofte van God gelooft dat hem al zijn 
zonden, uitsluitend door de kruisdood en de opstanding 
van Jezus Christus, vergeven zijn. 
3. Ieder van ons moet nagaan of hij vanbinnen bereid is om 
voortaan in alles wat hij denkt en doet te laten zien dat 
hij God oprecht dankbaar is voor de genade die hij ontvan-
gen heeft. Daar hoort bij, dat we andere mensen niet lan-
ger haten, niet verbitterd zijn door jaloezie en ruzies bijleg-
gen, en dat we ons serieus voornemen voortaan in oprech-
te liefde en eensgezindheid met onze naasten te leven. 
Boodschap van Gods genade 
Iedereen die zich klein maakt voor God, gelooft dat zijn 
zonden door Jezus’ offer vergeven zijn, en zich uit liefde 
en dankbaarheid wil inzetten om naar Gods wil te leven, 
ontvangt Gods genade en is welkom als gast aan de 
Avondmaalstafel. Maar wie Gods boodschap van zonde en 
vergeving niet gelooft en zich niet van zijn zonden wil 
bekeren, kan beter niet aan het Avondmaal gaan. Wie niet 
gelooft en wie blijft vasthouden aan zijn zonden, maakt 
geen deel uit van het Koninkrijk van God. Het gaat om 
iedereen: 
- die afgoden dient en zijn vertrouwen op andere dingen 
stelt dan op God; 
- die God bespot en Zijn Naam misbruikt; 
-die zich bezighoudt met occultisme en magie en daaraan 

geloof hecht; 
- die het Woord van God, de Doop en het Avondmaal niet 
serieus neemt of belachelijk maakt; 
- die zijn ouders, de overheid of mensen met een leidende 
positie niet gehoorzaamt; 
- die moordt, anderen beschadigt, andere mensen haat en 
er niet voor openstaat om de relatie met de ander te 
herstellen; 
- die zijn huwelijksbeloften breekt, of op seksueel gebied 
verkeerd met zijn lichaam omgaat; 
- die in de ban is van bezit, of roekeloos met zijn bezit 
omgaat;   - die verslaafd is; 
- die liegt, bedriegt, roddelt, of slechte dingen over 
anderen vertelt. 
Kortom, het gaat om ieder van ons die zich gedraagt alsof 
hij God niet kent en in zijn spreken en in zijn doen en laten 
niet leeft zoals God het wil. Zolang wij zulke zonden 
bewust blijven doen, moeten we niet aan het Avondmaal 
gaan, dat door Jezus is ingesteld voor iedereen die in Hem 
gelooft en Hem wil volgen. 
Maar, geliefde broers en zussen, deze waarschuwing te-
gen de zonde is niet bedoeld om ons moedeloos te maken! 
Het Avondmaal is niet bedoeld voor mensen die zonder 
zonde zijn. Door aan het Avondmaal te gaan, laten we niet 
zien dat we zelf volmaakt zijn, maar juist dat wij niet 
volmaakt zijn en Jezus Christus nodig hebben om het 
echte en eeuwige leven te vinden. We komen in onszelf 
nog veel zonden en tekortkomingen tegen; we vertrouwen 
bijvoorbeeld vaak niet volledig op God. Ook lukt het ons 
niet om God en onze naaste met zoveel liefde en inzet te 
dienen als het zou moeten. Toch mogen we er helemaal 
zeker van zijn dat God ons in genade als Zijn kinderen 
aanneemt, en dat Hij ons laat delen in het Avondmaal. 
Stilstaan bij Jezus’ werk voor ons 
Omdat Jezus zelf ons de opdracht gaf: “Doe dit om Mij te 
gedenken”, willen we er nu bij stilstaan dat Hij door God 
naar deze wereld is gestuurd om ons te behouden, niet om 
ons te veroordelen. Hij, de goede Herder, heeft Zijn leven 
voor ons, Zijn schapen, gegeven. Hij werd gevangen geno-
men om ons te bevrijden. Hij is diep vernederd en bespot, 
zodat wij dat nooit meer door hoeven te maken. Hij is 
onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij zullen worden 
vrijgesproken als God over ons oordeelt. Hij heeft zich aan 
het kruis laten spijkeren, en is met lichaam en ziel afge-
daald tot in het diepst van de hel, toen Hij aan het kruis 
riep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”, 
zodat wij voor altijd in Gods nabijheid mogen verkeren en 
nooit meer door Hem verlaten zullen worden. En toen Hij 
zei: “Het is volbracht”, heeft Hij door zijn dood en bloed het 
verbond dat God met de mens gesloten had, vernieuwd en 
bevestigd.
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