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Bij de diensten - Eeuwigheidszondag 
Deze zondag is de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar 
(de kalender van feesten en 
bijzondere dagen in de christe-
lijke kerk). Die laatste zondag draagt ook wel de naam 
‘eeuwigheidszondag’. In de morgendienst zullen we de 
gemeenteleden herdenken die het afgelopen jaar zijn 
overleden. In de dienst gaat ds. Dubbelman voor en de 
schriftlezing is 2 Koningen 8: 1 - 6. Muzikale mede-
werking wordt verleend door Leen Donk (orgel), Marieke 
Donk (piano), Charlotte Venis (altblokfluit), Aty Muilwijk 
& Josette Kemkes (zang). 
In de avonddienst gaat ds. A.J. Plaisier uit Amersfoort. 
De schriftlezing is deze avond Jakobus 5: 7 - 20. Tijdens 
de preek zullen we stilstaan bij vers 15. De mu-zikale 
begeleiding wordt verzorgd door Robert van Eijl 
(orgel/piano), Liezeke Schakel (saxofoon), Lidia Faro & 
Annelise Dijksman (zang).  

Collecten 
1. Diaconie (ZOA) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor een 
activiteitenprogramma voor gehandicapte kinderen van 
hulporganisatie ALEH in Israël. 

Actie Cirkel 2020 

 
De laatste update t/m 3e week November. T.o.v. de 
start is er al 25% ontvangen. Dank voor alle gaven. 
 
 

Overlijden 
Zaterdag 14 november overleed mw. Teuntje Kooistra-
Blokland (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB). Teuni 
Kooistra werd als schippersdochter geboren en groeide 
op in Meppel en Hardinxveld-Giessendam. In 1972 
trouwde zij met Charles Kooistra en in 1985 kwamen 
zij in Giessenburg wonen. De eerste 10 jaar woonden zij 
aan de Bogerd en daarna aan de Van Hardenbroekstraat.  
Teuni is ruim 42 jaar chronisch ziek geweest. Gedur-
ende haar ziekte bleef zij steeds oog houden voor de 
mensen om haar heen en zij wist zich in haar ziekte 
gedragen door God. Dit komt ook naar voren in de tekst 
boven de rouwkaart uit 2 Korintiërs 12: 9: Mijn genade 
is u genoeg.  
Maandag 2 november werd zij opgenomen in het Anto-
nius ziekenhuis te Nieuwegein i.v.m. een ontsteking. 
Daar werd toen vastgesteld dat zij besmet was met het 
coronavirus. Na een week ging het virus meer opspelen 
en is zij, in de leeftijd van 68 jaar, in het ziekenhuis 
overleden. 
De dankdienst voor haar leven is gehouden op donder-
dag 19 november in de Hervormde Kerk te Giessenburg. 
De dienst begon om 13:30 uur en aansluitend hebben 
we haar lichaam begraven op de begraafplaats aan de 
C.M. van Houwelingweg. De uitvaart heeft in besloten 
kring plaatsgevonden. Online condoleren is mogelijk via 
de afscheidspagina op de website: 
www.sdgdienstenverlening.nl 
Laten we bidden om Gods troost en nabijheid voor 
Charles, de (klein)kinderen en verdere familie. 

Boekwinkeltje 
Graag geven we Sinterklaas de ruimte 
in het dorp. Daarom zal de boekwinkel 
voor één keer de laatste zaterdag van 
november open zijn in plaats van de 
eerste zaterdag van december. Hartelijk welkom !! 

Agenda 
24-11 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
25-11 Mannenvereniging, 09.45 uur Rank 
    ,,     Break in de week, 19.15 uur 
28-11 Extra opening boekwinkeltje, 10.30 – 15.30 uur 
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Break in de week 
'Break in de week' zal de 
titel zijn voor een nieuwe 
serie V&T-uitzendingen, 
die we iedere week op 

woensdagavond gaan uitzenden. Ons doel: gemeente 
van God zijn met elkaar, op een andere manier. In de 
uitzendingen zullen we een gevarieerd programma aan-
bieden van muziek, interviews, besprekingen en krin-
gen, waarin we iets van het 'gemeente zijn' laten zien. 
Dit wordt gedaan aan de hand van een gekozen bijbel-
tekst. 
U bent van harte welkom om een bijdrage te leveren of 
ideeën aan te dragen! De uitzendingen die al zijn ge-
weest, zijn allemaal terug te vinden op de site van de 
kerk, onder 'Vorming en Toerusting'. Hier zullen ook de 
nieuwe uitzendingen aan toegevoegd worden om 
eventueel later terug te kijken.  
De eerste week (woensdag 25 november 19:15 uur) 
starten we met een muzikale uitzending. Hierin zal One 
Man Audience aan de hand van een bijbeltekst, Jesaja 
43: 1-7, een aantal liederen ten gehore brengen. 

Adventskalender vanuit V&T 
In de laatste maand van het jaar 
zien we overal lichtjes verschijnen. 
Lichtjes geven iets gezelligs aan 
deze donkere tijd van het jaar, 
maar bovenal herinneren ze aan 
Degene Die de bron van al het licht is: God! 
Met de geboorte van Jezus gaf God licht in het donker. 
Deze bijzondere gebeurtenis - de komst van het Licht - 
is waar wij in de adventstijd hoopvol naar uit mogen 
zien en verwachtingsvol naartoe mogen leven. 
Het lijkt ons mooi om dat met de hele gemeente te 
beleven door deze vier weken voor kerst een speciale 
‘V&T Adventskalender’ te volgen. ‘In het Licht’ is de rode 
draad door alle dagen van de kalender. Op de website 
van de kerk en de Facebooksites ‘V&T Hervormd Gies-
senburg’ en ‘WijzijnHG’ zal er vanaf de 1e Advents-
zondag tot aan kerst dagelijks een nieuw bericht ver-
schijnen. Dit kan een (Bijbelse) tekst met korte over-
denking zijn, een lied, een quote, een gedicht, een be-
moediging of een creatieve verwerking. Het is ook mo-
gelijk deze Adventskalender dagelijks via de mail te ont-
vangen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij: 
vtadventskalender@gmail.com  
Een goede en gezegende adventstijd toegewenst! 

Inzamelingen voedselbank 
In het Mini-Kontaktje van het vierde kwartaal wordt on-
der de berichtgeving van de diaconie aangegeven dat 
o.a. de voedselbank extra aandacht mag krijgen. De 
voedselbank is uitgebreid en er is een toename van 
klanten die ondersteuning nodig hebben. Voor december 
hebben we twee acties staan. 
Inzamelen DE waardepunten voor voedselbank. 

Net als voorgaande ja-
ren willen we gedurende 
de maand december 
waardepunten van D.E. 
inzamelen. Daarvoor 

worden dozen bij de toreningang van onze kerk en in De 
Rank geplaatst, waarin u waardepunten kunt deponeren 
die op de verpakking van D.E. koffie en thee zitten. Deze 
punten worden op allerlei locaties (kerken, supermark-
ten enz.) in onze regio verzameld door de Lionsclubs ten 
bate van de voedselbanken. Voor elke 600 punten krijgt 
de voedselbank een gratis pak koffie om uit te delen bij 
de pakketten. Koffie is voor sommige mensen een duur 
product en we doen er een aantal mensen een groot 
plezier mee. We roepen u alvast op deze punten te ver-
zamelen. 
Inzameling voor kerstpakketten  
Ook dit jaar willen we onze bijdrage geven aan de kerst-
pakketten die de voedselbank wil uitreiken aan bewo-
ners die door omstandigheden (tijdelijk) onder de ar-
moedegrens leven. Iedere week worden pakketten met 
levensmiddelen uitgedeeld bij zo’n 90 gezinnen. Met 
kerst wil de voedselbank iets extra’s doen.  
Hiervoor houden we een inzameling. Voor de kerstpak-
ketten zijn producten met een goede houdbaarheid zeer 
welkom. O.a. kunt u denken aan: blikje fruit of vis, soep, 
jam, appelmoes, runderknakworst, smack, rijst, maca-
roni (kleine pakjes), een blikje ragout, koffie of derge-
lijke. 
Inleveren kan op vrijdag, 4 en 
11  december, tijdens de ope-
ningsuren van het boekwin-
keltje (van 13:00 tot 18:00 
uur) en op  6 en 13  december 
voor of na de diensten in De Rank of in de dozen bij de 
ingang onder de kerktoren. Maandagmorgen, 14 decem-
ber, kan het ook nog van 8:00 tot 11:00 uur worden 
ingeleverd in De Rank. Meer info over de voedselbank 
vindt u op www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl.  
 

mailto:vtadventskalender@gmail.com
http://www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl/
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Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
Bent u wel eens naar de kerk 
gegaan met de intentie om 
het heil te ontvangen? Ter-
wijl nu de gedachte binnen-
komt, dat dit eigenlijk heel 
logisch is, sluipt ook de ge-

dachte in het hoofd dat dit nooit bewust gedacht is. 
Naar de kerk gaan Om het heil te ontvangen. Wat ver-
staan we daar onder? Dr. A.A. van Ruler reikt ons een 
antwoord aan. De meest omvattende omschrijving van 
heil houdt in dat er verlossing is. Redding uit de verlo-
renheid. Uit het eeuwig verderf. De verlossing van mens 
en wereld. Iets dat best moeilijk te vatten is. In onze 
ogen leven wij een zinvol bestaan. Een leven dat er mag 
zijn en waarin we iets nalaten. Tegelijk spreekt het 
nieuwtestamentische Evangelie over de noodzaak van 
gered te worden. Het menselijk leven loopt onherroepe-
lijk uit op de dood. De meest centrale omschrijving 
houdt in dat het heil daarin bestaat dat de zonden ons 
vergeven worden en de schuld niet wordt toegerekend. 
Zelfs van ons weggedaan wordt zover het Westen ver-
wijderd is van het Oosten. Hiervoor gaan we naar de 
kerk. Om dit heil in al zijn vormen en variaties te ontvan-
gen. Je hebt dus echt iets aan de kerkgang. Je wordt er 
beter van. De kerkgang is voor persoonlijke zaligheid. 
Maar waarom moeten we hiervoor naar de kerk? Boven-
al omdat nergens anders het heil ontvangen kan wor-
den. Het is in de schepping niet te vinden. Die moet zelf 
verlost worden. Terwijl in de kerk het heil verkon-digd 
en bediend wordt. Namelijk het heil dat Jezus volbracht 
heeft. Het heilswerk van Jezus Christus is Zijn dood aan 
het kruis terwijl Hij de straf voor onze zonden droeg. 
Wie van de kerkgang af wil zijn, die kan denken dat een 
keer naar de kerk gaan voldoende is. Maar wie zo denkt 
heeft het mis. Daarvoor is het heil te groot. De verkondi-
ging van de verlossing hebben we steeds weer te horen. 
Waarbij het niet zomaar even tegen je gezegd kan 
worden. De kerkgang geeft de bijzondere situatie dat 
het je van Godswege gezegd wordt. Het wordt gepre-
dikt en door de Heilige Geest in het hart gelegd. Hierbij 
worden steeds weer nieuwe kanten van het heil in 
Christus ontdekt. De prediking doet dus iets. Tegelijk 
moeten we het ook aan willen nemen. Willen delen in 
het heil. Er ja op zeggen. Dit maakt van de kerk de ge-
meenschap van die mensen die deel nemen en daardoor 
deel hebben aan het heil. Zo is er een geweldige reden 
om naar de kerk te gaan. Om heil te ontvangen. 

Appostel-App 
Voor alle gebruikers van de 
Kerkgeld-App, deze is ver-
vangen door de Appostel-App. 
Onze gemeente maakt ook 
gebruik van deze App. Via 

Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoor-
beeld giften doen, de wekelijkse collecten in de 
eredienst afhandelen of collectebonnen bestellen.  
De App is te downloaden in de App Store (Apple) of 
Google Play (Android). Daarna kunt u in de app onze 
gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik. 

Vriendendienst 
Zie ook de toelichting verderop in de nieuwsbrief. 
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Liturgie morgendienst 
Psalm 42 : 3 
Votum en groet 
Psalm 27 : 1 (N.B.) + 7 (O.B.) 
Schriftlezing: Openbaring 21 : 1 – 5  
Gebed / Herdenking van hen die gestorven zijn 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 103 : 8 + 9  
Gebed / Kindermoment  
Schriftlezing – 2 Koningen 8 : 1 - 6 
Gezang 454 : 1 
Preek 
Opw. 687 – Heer, wijs mij Uw weg 
Dankgebed en voorbede 
Glorieklokken 52 – Lichtstad met uw paarlen poorten 
Zegen  /Collectemoment bij uitgang 

Glorieklokken 52 – Lichtstad  

 
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
2. Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten …. 
 
4. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten …. 
 

Opw. 687 – Heer, wijs mij Uw weg 
1. Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt / het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
3. Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt / uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 
4. Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet  / de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 

Liturgie avonddienst  
Psalm 65 : 1 (N.B.) 
Votum en Groet / Psalmgebed: 130 : 1 - 6 
Psalm 130 : 4 (N.B.) 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 68 : 10  
Gebed   
Schriftlezing - Jakobus 5 : 7 - 20 
Gezang 329 : 2 
Preek – Jakobus 5 : 15 
Gezang 427 : 2 + 8 
Dankgebed en voorbede 
Gezang 290 
Zegen / Collectemoment bij uitgang 
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Kaartenactie SDOK 
Wang Yi is een belangrijke leider van de Early Rain 
Covenant Church in Chengdu. Deze kerk is een van de 
bekendste huiskerken van China met een bijbelschool 
en basisschool. Wang en zijn vrouw Jiang Rong werden 
in december 2018 opgepakt en aangeklaagd. Hij kreeg 
negen jaar gevangenisstraf en boete van omgerekend 
zo’n 6200 boete. Jiang kwam eerder vrij, maar Wang Yi 
wil zijn straf volledig uitzetten. Zijn advocaat zei: “God 
zet zijn bediening voort… van de rechtszaal naar de 
gevangenis.” 

Voorganger Wang is een 
moedige en prominente voor-
vechter van vrijheid van 
godsdienst. In 2018 schreef 
hij een verklaring die werd 

ondertekend door honderden Chinese voorgangers. 
Hierin verklaarden zij dat christenen het gezag van de 
Chinese regering erkennen en ze riepen op tot het 
beëindigen van de vervolging. Veel ondertekenaars van 
de verklaring zijn vanaf dat moment vervolgd. Stuurt u 
ook een kaart ter bemoediging? 
Susanna Koh #107 Liew Sow Yoke Lot LG109B, One 
Utama Shopping Center, No. 1, Lebuh Bandar Utama, 
47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
Mussie Ezaz, Wenjel Mermera, Asmara, Eritrea 
Alimujiang Yimiti, Section 11, The Xinjiang No. 3 Prison 
No.1339, Dongzhan Road, Urumqi city, Xinjiang Uyghur 
Autonomous Region, 830013,  
People’s Republic of China 
Zhang Shaojie, P.O. Box 14, Xinxiang City, Henan 
Province, China 453002 
Cao San-Qiang Pastor John San-Qiang Cao Kunming 
Prison of Yunnan Province No. 416 Si Wa Lu, Wang Da 
Qiao Dongjiao, Panlong District, Kunming City, Yunnan 
province 650216 People's Republic of China 
Twen Theodros Mai Serwa Asmara, Eritrea 
Haile Nayzgi Karsheli Prison 2nd Police Station Zone 7 
Northern East Zoba Maakel Asmara, Eritrea  
Kiflu Gebremeskel Karsheli Prison 2nd Police Station 
Zone 7 Northern East Zoba Maakel Asmara, Eritrea 
Imran Ghafur Central Jail of Faisalabad Faisalabad 
PAKISTAN  
Kidane Weldou Karsheli Prison 2nd Police Station Zone 
7 Northern East Zoba Maakel Asmara, Eritrea  
Wang Yi Chengdu Detention Center Zhengyi Road #3 
Anjing Town, Pi County Chengdu City, Sichuan Province 
Zip code 611731 People's Republic of China 

Vriendendienst 
Al bladerend 
door de Bijbel 
komen we al 
op bladzijde 4 
de eerste ere-
dienst tegen. 
Het offer dat 
Kain en Abel 
brachten als 
dank aan God. 

Er is sindsdien veel veranderd, maar wat is het mooi dat 
we nu, zo veel jaren later, nog steeds bij elkaar mogen 
komen om als gemeente de Here God te loven, om 
samen te bidden en te zingen, om met elkaar de Bijbel 
open te slaan en te leren over Gods bedoeling met ons 
leven. In de Bijbel wordt de gezamenlijkheid daarin 
benadrukt en aangemoedigd. Echter, die gezamenlijk-
heid staat momenteel wel flink onder druk, er gelden 
stevige beperkingen t.a.v. groepsvorming. En naar ver-
wachting zal dat nog wel een poos duren ook. Binnen de 
kerkenraad is bedacht dat het goed is om naar nieuwe 
mogelijkheden te zoeken om juist dat gezamenlijke 
aspect meer tot z’n recht te laten komen. En we zien 
daar ruimte voor. We noemen het Vriendendienst.  
Het idee is dat we elkaar opzoeken om ‘bij ons thuis’ 
een kerkdienst bij te wonen. 
Inderdaad, voor het beeld-
scherm, dat is vooralsnog 
niet anders. Maar wel ‘met 
elkaar’. Het gaat als volgt:  
1. We hebben mensen nodig 
die hun huis openstellen voor mede-gemeenteleden.  
2. We hebben mensen nodig die bij een mede-gemeen-
telid de kerkdienst willen bijwonen. We puzzelen wat en 
brengen deze mensen bij elkaar. Natuurlijk houden we 
rekening met regelgeving en ‘verstandig handelen’. Dat 
is de basis. Er zijn veel vragen over te stellen, de ko-
mende weken meer hierover. Wij zeggen: al doende leert 
men. Laten we het gewoon maar proberen. De eredienst 
is het waard… We nodigen u en jou uit om hiervoor aan 
te melden: vriendendiensthggnk@gmail.com 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 22 november 2020 
Los de woordzoeker op met de woorden hiernaast uit de schriftlezing. Vul de overgebleven letters in in de oplossing 
en je leest wat de geschiedenis voor ons betekent: 

Oplossing:  
 
 
Kleurplaat: De vrouw komt met haar zoon bij de koning. De knecht zegt: Dat is de moeder van het kind waarover ik 
net vertelde: 
 
  

AKKER 
ELISA 
FILISTIJNEN 
GEHAZI 
HONGERSNOOD 
HUIS 
HULP 
KNECHT 
KONING 
LEVEND 
OPBRENGST 
TERUGKRIJGEN 
VREEMDELING 
VROUW 
ZEVEN 
ZOON 
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Puzzel voor de oudere kinderen  
M.b.v onderstaande geschiedenis uit de Bijbel kun je de puzzel oplossen: 
2 KONINGEN 8: 1 Op een dag ging de profeet Elisa weer naar Sunem. In die stad had hij een kind dat gestorven was, 
weer levend gemaakt. Hij ging naar de moeder van het kind toe om haar te waarschuwen. Hij zei: ‘U moet hier weggaan, 
met uw familie, en een tijd ergens anders gaan wonen. Want de Heer laat hier een hongersnood komen. Die zal zeven 
jaar duren.’ 2 De vrouw deed wat de profeet gezegd had. Ze vertrok met haar hele familie naar het land van de 
Filistijnen, en ze bleef daar zeven jaar. 
3 Na die zeven jaar keerde de vrouw terug naar Israël. Daar ging ze naar de koning toe. Ze wilde vragen of hij haar kon 
helpen om haar huis en haar grond terug te krijgen. 
4 De koning was net aan het praten met Gechazi, de knecht van de profeet Elisa. De koning wilde alles weten over 
de wonderen die Elisa gedaan had. 
5-6 Gechazi vertelde hoe Elisa een dood kind weer levend gemaakt had. Precies op dat moment kwam de vrouw uit 
Sunem binnen met haar zoon. Gechazi zei: ‘Koning, dat is de moeder van het kind waarover ik u vertelde! En dat is de 
jongen zelf!’ 
De koning vroeg aan de vrouw wat ze kwam doen. Ze zei dat ze graag haar huis en haar grond terug wilde, en ze vroeg 
of hij haar kon helpen. Toen zei hij tegen één van zijn ambtenaren: ‘Ga met deze vrouw mee, en zorg ervoor dat ze 
alles terugkrijgt wat vroeger van haar was. En ook alles wat haar land opgeleverd heeft vanaf de dag dat ze vertrokken 
is.’  
 
 


