
 NIEUWSBRIEF 6 DECEMBER 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 2e adventszondag 
Vandaag is de 2e zondag van het kerkelijk jaar. In de 
morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen Job 
39:1–15 en Jesaja 1:1-20. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Arie Jaap de Kok (orgel), Feline  van 
Tuijl (piano), Eliseba van Zuthem (dwarsfluit), Jenina 
Zwijnenburg &  Martin Klop (zang).  
De avonddienst is een 
jeugddienst met als the-
ma: Prove it! Kun je be-
wijzen dat het christelijk 
geloof waar is? Waarom 
zou je in (een) God gelo-
ven? In Nederland gelo-
ven veel mensen niet 
meer in het bestaan van 
God. Wat zijn de redenen 
om het geloof vaarwel te 
zeggen en welke argu-
menten zijn er om juist 
wel in Hem te geloven? Ds. M. Dubbelman zal de dienst 
leiden. De muzikale begeleiding is in handen van Chris 
van Veldhuizen (orgel) en de band One Man Audience.  

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

Huwelijksjubileum 
Dhr. P. Overduin en mw. T. Over-
duin-Wijnja (Dorpsstraat 28, 3381 
AG) hopen komende woensdag 9 

december 45 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Piet 
en Tineke en hun (klein)kinderen van harte met dit 
jubileum en wensen hen Gods zegen toe. 
 
 

Meeleven 
*Dhr. Bas de Hoop (Peursumseweg 65, 3381 KT) is 
vrijdag 27 november met hoge koorts opgenomen in het 
Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hij bleek een bloedver-
giftiging te hebben. We zijn dankbaar dat hij maandag 
30 november weer naar huis mocht komen om daar ver-
der te herstellen en dat het steeds beter met hem gaat. 
In de dienst zullen we daarvoor danken en we wensen 
hem Gods zegen toe. 
*Mw. Anneke van Genderen-Bode (Muisbroekseweg 
16A, 3381 KN) kwam maandagmorgen 30 november 
ongelukkig ten val en brak daarbij haar heup. Dezelfde 
dag is zij hieraan geopereerd en we zijn dankbaar dat 
dit voorspoedig is gegaan. De volgende dag, 1 decem-
ber, mocht zij weer naar huis om verder te herstellen. In 
de dienst zullen we daarvoor danken en bidden om Gods 
zegen bij het herstel. 

Zondagsschool 
Lieve jongens en meiden, het is bijna 
zover! De kerstdienst van de zondags-
school. Vandaag en volgende week 
gaan we oefenen in de kerk samen 
met de muziekgroep. We gaan er sa-

men iets moois van maken, want dit jaar zal het toch 
echt wel een heel bijzondere dienst worden. Onze 
ouders, opa's en oma's en andere gemeenteleden kijken 
vanuit hun huis mee. 
We starten vandaag in de Rank met wat drinken en iets 
lekkers erbij. Daarna openen we in de zaal en gaan we 
met onze eigen groep naar de kerk. Tot zo!  
Groetjes van de leiding van de zondagsschool. 

Agenda 
04-12  t/m 14-12 Inzameling voedselbank 
08-12  Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
08-12 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
09-12 Mannenvereniging, 09.45 uur Rank 
10-12 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
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Collectebonnen 
Op 18 december is er weer een collectebonnenverkoop in 
de Rank. Ook is het dan mogelijkheid om collectebonnen 
in te leveren. Zoals gebruikelijk van 18.30 – 20.00 uur. 

Zomerkampen 
Voor iedereen die zin heeft in een supertof zomerkamp: 
vanaf zondag 6 december kun je je weer opgeven voor 
Kamp Bladel of Expeditie Purnode. Voor Kamp Bladel 
(11 - 14 jaar) delen we na afloop van de jeugddienst de 
aanmeldingsformulieren uit. Vanaf 6 december zijn de 
aanmeldingsformulieren ook te vinden op de website 
van de kerk, www.hervormdgiessenburg.nl. Voor Expe-
ditie Purnode (15 - 18 jaar) kun je je online opgeven via 
de website van de kerk, de inschrijving opent op 6 
december om 21:00 uur. Kamp Bladel zal plaatsvinden 
van 17 t/m 24 juli en Expeditie Purnode van 23 t/m 30 
Juli. Wij, als leiding van kamp Bladel & Expeditie 
Purnode, zouden het onwijs leuk vinden als jij meegaat!  

Oproep - Website onder de loep.  
In deze tijd van alle nieuwsberichten en (sociale) media 
blijft de website van belang voor de nodige informatie 
en uitwisseling over onze gemeente en de diverse acti-
viteiten. Graag willen we de site up-to-date en actueel 
houden. Betreffende inhoud en werking. Is alles goed 
leesbaar en vindbaar voor gemeenteleden en buiten-
staanders? Wat is gedateerd en wat missen we?  Als 

webmasters vinden we het belangrijk 
met regelmaat hiernaar te kijken. Daar 
hebben we ook input voor nodig. Graag 
dat de nodige input, verandering, aanpas-

sing wordt doorgegeven om alles zo actueel mogelijk te 
houden. Dat kan via 
webmaster@hervormdgiessenburg.nl. Graag willen we 
ook dat enkele gemeenteleden meekijken, meedenken 
om de site zo optimaal mogelijk te houden. Ben je 
belangstellend of vind je het een uitdaging? Zijn er 
vragen, opmerkingen? Op donderdag, 10 december 
2020 , om 19.30 uur in De Rank komen webmasters en 
geïnteresseerden bijeen om de website goed door te 
nemen. Heb je vragen, opmerkingen en/of verbeterpun-
ten voor de website? Zeer welkom en van harte uitgeno-
digd. Neem, zo mogelijk, eigen laptop/ tablet mee. Met 
vriendelijke groet, namens de werkgroep, Eddy Erke-
lens, Jan Hakkesteegt, Kees Toet 

Inzameling voor voedselbank  
Het inleveren van (houdbare) produc-
ten voor de kerstpakketten loopt nog 
door tot maandagmorgen 14 decem-
ber, uiterlijk 11.00 uur. Voor de kerst-
pakketten zijn producten met een goe-
de houdbaarheid zeer welkom. O.a. 
kunt u denken aan: blikje fruit of vis, soep, jam, appel-
moes, runderknakworst, smack, rijst, macaroni (kleine 
pakjes), een blikje ragout, koffie of dergelijke. U/jij kunt 
inleveren in de daarvoor bestemde dozen in de hal van 
de Rank (tijdens opening van de boekwinkel) en rondom 
de diensten in de kerk (bij ingang kerktoren) of dage-
lijks aan de Bovenkerkseweg 3a. Tevens verzamelen we 
deze maand DE-waardepunten. Voor elke 600 punten 
krijgt de voedselbank een gratis pak koffie om uit te 
delen bij de pakketten. De bonnen kunnen eveneens 
ingeleverd worden in de daarvoor bestemde dozen. 
Graag gebundeld met aangeven van aantal. Bij voorbaat 
dank. 

Aanmelden voor de crèche 
Het is weer mogelijk om kinderen naar de crèche te 
brengen wanneer je zelf geen kerkdienst bezoekt. Graag 
aanmelden bij Lianne via 06 8370 2867. Het is de 
bedoeling dat er zo min mogelijk ouders mee naar bin-
nen gaan. Kinderen van de bijbelcrèche worden door de 
leiding buiten gebracht na afloop. 

Gebreide sokken van “Lydia” 
Mooi Nieuws: De Verkoop van 
breiwerk, maar ook de zelfge-
maakte jam en bramensap, van 
“Lydia” heeft tot nu toe het 
mooie bedrag opgeleverd van 

maar liefst € 600,=. Blijkt dus veel behoefte te zijn aan 
de gebreide dames, heren en kindersokken die ver-
kocht worden in het Boekwinkel-tje. En er zijn nog veel 
bestellin-gen geplaatst. Wat een mooi initiatief. Dank 
allen! 
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Jong de talenten, oud de centen 
In Nederland zou geen kind in armoede moeten leven! 
Toch is dit voor 1 op de 9 kinderen de dagelijkse rea-
liteit. Als jongeren uit de gemeente willen we hiertegen 
in actie komen door iets van de talenten die wij gekre-
gen hebben in te zetten om zoveel mogelijk geld op te 
halen voor Het Fort, een organisatie die zich inzet voor 
deze kinderen. En daar hebben we uw hulp (en cen-
ten     ) bij nodig!   

Op het moment van schrijven zijn er al 
meer dan 70 acties ingeleverd door jon-
geren: van boodschappen doen, tot een 
diner aan huis, tot een middag surfles en 
zelfs een weekend in een vakantiehuis. 
Alle acties zijn te vinden op 

www.wijzijnhg.nl en zijn voor u beschikbaar om te 
kopen (door inschrijving/bieding)!   
De inschrijving opent op maandag 7 december om 
20.00 uur en sluit op zondag 20 december om 23.59 
uur. Voor deze tijd kunt u de acties echter al bekijken 
op de site, dus neem vast een kijkje en bepaal waar u 
zich voor wilt inschrijven! De meeste 
acties hebben een vaste prijs. Op sommige 
acties moet echter geboden worden, voor 
deze acties geldt dat het hoogste bod wint 
(winnaars worden bekend gemaakt na 20 
december). Na inschrijving koppelen wij aanbieder en 
koper(s) aan elkaar en kan er in onderling overleg een 
geschikt moment bepaald worden om de actie uit te 
voeren.   
Voor alle acties geldt dat er rekening gehouden zal 
worden met de dan geldende Corona maatregelen.   
Mochten u er nu niet uitkomen op de website dan kunt 
u ons ook mailen (wijzijnhg@hervormdgiessenburg.nl) 
of bellen (Daniel: 0613866530, Coen: 0629478314) 
om uw inschrijving door te geven.   

Vriendendienst 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuw kerkelijk jaar is begonnen. Velen koppelen 
goede voornemens aan zo’n nieuw jaar. Dat kunnen 
nieuwe initiatieven zijn, maar dat kan ook het volhouden 
van goede gebruiken zijn. Het deelnemen aan ere-
diensten is zo’n goed gebruik. We zijn er zó aan gewend 
dat we niet altijd beseffen hoe bijzonder zo’n eredienst 
is. Gezamenlijk loven, leren, bidden en zingen – op Gods 
uitnodiging, tot Zijn eer! Vanuit de kerkenraad dan ook 
de oproep aan ons allen om in dat wekelijkse ritme te 
blijven. Samen gaat dat zoveel gemakkelijker! Naast 
deelname in kerk en Rank is er een nieuwe mogelijkheid: 
de vorige week geïntroduceerde Vriendendienst. Het 
gaat als volgt: 1 Er zijn mensen die hun huis openstellen 
voor medegemeenteleden. 2 Er zijn mensen die bij een 
mede-gemeentelid de kerkdienst willen bijwonen. Deel-
nemers worden, steeds na instemming, aan elkaar ge-
koppeld om zo, zo goed als mogelijk gezamenlijk aan 
kerkdiensten deel te nemen. Rekening houdend met re-
gelgeving en ‘verstandig handelen’.Aanmelden/vragen 
kan via vriendendiensthggnk@gmail.com. 

Break in de week 
Mooi om te vernemen dat de 
Zaaier goed gelezen wordt! De 
daarin gestelde vraag wie 
toch die muzikaal leider is 
wordt ‘in de wandelgangen’ spon-taan, en tot heden 
100% goed beantwoord. Leuk is dat. Overigens, wie 
goed kijkt ziet flink wat jonge gemeenteleden optreden. 
Het gaat hier over de omlijstende muziek/liederen die 
door de gebedskring uitgekozen zijn voor de door hen 
verzorgde “Break in de week” opname. De uitzending 
ervan zal op woensdagavond 9-12 vanaf 19.15 uur 
plaatsvinden. De kern wordt toch wel gevormd door 
aandacht voor anderen… mensen voor wie het duister 
is. Door het gebed voor hen. Via de website 
www.hervormdgiessenburg.nl  of rechtstreeks op het 
WijzijnHG kanaal (YouTube) kunnen we afstemmen op 
deze uitzending en er aan deelnemen. Zoals de omlijs-
tende liederen door een koor worden gezongen, zo 
stappen we bij wijze van spreken dan in het gebeds-
koor. En als het gebed van één of enkele gelovigen dan 
volgens de Bijbel al veel vermag, hoe zal het dan zijn als 
velen ‘in koor’ bidden?!  In één van de liederen 
klinkt als aanbeveling, ook voor en door onze 
gebeden: “Als alles duister is, ontsteek dan 
een lichtend vuur dat nooit meer dooft”.  

mailto:vriendendiensthggnk@gmail.com
http://www.hervormdgiessenburg.nl/
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Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
Wie in de zomermaanden wel eens in een grote stad een 
kathedraal binnenloopt, die bemerkt gelijk dat de kerk 
donker is. Maar een volgende reden om naar de kerk te 
gaan is om tot het licht te komen. Want of buiten de kerk 
de zon schijnt of de nacht is ingevallen, in de wereld is het 
duister. Terwijl in de kerk het eeuwige licht te vinden is. 
Bij Jezus die het Licht van de wereld is. Hij is het Woord 
dat vleesgeworden is en juist vanuit Gods Woord straalt 
een helder licht. 
We stuiten hiermee op de Schriftlezing. Best wel bijzon-
der. Een Israëlitisch boek van duizenden jaren oud heeft 
een centrale plaats gekregen. Geen ander boek neemt de 
plaats van de Bijbel in. Het is Gods Woord dat licht brengt 
in de duisternis. Dit gebeurt op verschillende manieren. 
Door de lezing van de Bijbel leren we de wereld in een 
ander perspectief zien. Gods licht valt op de wereld en het 
wereld gebeuren, waardoor we gebeurtenissen beter leren 
begrijpen. Dat dit ook ons zelf betreft, zien we wanneer 
we door de schriftlezing ontdekken dat ook in ons duister-
nis is. De zonde maakt dat niet alleen de wereld in duis-
ternis vertoeft, maar de mens zelf ook. Heilzaam is het 
wanneer Gods licht in Jezus Christus op ons en op de we-
reld valt. Dan beseffen we dat we de duisternis moeten 
verlaten en moeten komen tot het Licht. 
In de kerk noemen we dit bekering. Iets dat op twee ma-
nieren gestalte krijgt. In ons handelen en voorafgaand in 
ons hart. De woorden van de Bijbel bewaren we net als 
Maria in het hart. Om te bewaren en te overdenken. Om er 
uit te leven. Door Gods Woord schijnt het licht van Chris-
tus in het hart en vandaaruit in de wereld door de werken 
die we in Gods Naam en door de kracht van de Heilige 
Geest mogen doen. Daarom: Kom tot het licht. 

Liturgie morgendienst 
Psalm 95 : 3 + 4 
Votum en groet 
Psalm 9 : 2 + 4 
Wetslezing 
Psalm 78 : 2 (N.B.) 
Gebed - Schriftlezing: Job 39 : 1 - 15 
Op Toonhoogte 401- Als ik een herder was geweest 
Schriftlezing: Jesaja 1 : 1 - 20 
Psalm 146 : 3 + 5 (N.B.) 
Preek -  Gezang 141 : 1 + 3 - Dankgebed en voorbede 
Gezang 138 : 1 + 4 
Zegen  - Collectemoment bij uitgang  

OTH 401 – Als ik een herder was geweest 
Als ik een herder was geweest 
daar in dat mooie dal 
als ik een herder was gewest 
daar bij die kleine stal 
een os of een ezel 
of een schaapje misschien 
dan had ik het wonder 
dan had ik het wonder 
dan had ik het wonder 
zelf gezien 
 

Als ik een engel was geweest 
zong ik de hele nacht 
als ik een engel was geweest 
had ik het nieuws gebracht 
een os of een ezel 
of een schaapje misschien 
dan had ik het wonder, dan had ik het wonder 
dan had ik het wonderzelf gezien.  

Liturgie avonddienst 
Opw. 575 – Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Votum en Groet 
Gezang 118 (Sela) 
Geloofsbelijdenis 
Opw. 705 – Toon mijn liefde 
Gebed 
Schriftlezing: Psalm 67 : 1 – 5, Spreuken 4 : 23 
           Marcus 12 : 28 – 33, 15 : 20 - 22 

Psalm 67 : 1 + 2 (N.B.) 
Preek – Kun je het geloof bewijzen? 
Opw. 407 – Hoe groot zijt Gij 
Dankgebed 
Opw. 832 – Jezus overwinnaar 
Zegen  - Collectemoment bij uitgang  
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Bij de avonddienst - Godsbewijzen 
Het bewijzen van God: In de geschiedenis zijn er ver-
schillende ‘godsbewijzen’ ontwikkelt om voor het ver-
stand aannemelijk te maken dat er een god (of goden) 
bestaat. Tot op de dag van vandaag is er discussie of 
de bewijzen wel of niet kloppen. De afgelopen jaren 
heeft de Amerikaanse filosoof Alvin Plantinga (zijn 
ouders kwamen uit Friesland) veel werkt besteed om 
te laten zien dat ze toch kloppen. Recent heeft Emanuel 
Rutten (filosoof) een godsbewijs gepresenteerd 
(gebaseerd op het kosmologisch godsbewijs). 
https://www.filosofie.nl/nederlandse-filosoof-
presenteert-nieuw-godsbewijs/  In bijgevoegd filmpje 
legt hij het kort uit: 
https://www.youtube.com/watch?v=zCQczRjo-LQ 
In deze podcast legt hij het teleologische godsbewijs 
verder uit: 
https://www.youtube.com/watch?v=moam4DaBz90 

Onder staan enkele godsbewijzen heel kort en eenvou-
dig weergegeven om een beeld te geven hoe ze onge-
veer opgebouwd kunnen worden: 
Het kosmologisch godsbewijs:  
Uitgangspunt 1: Er is beweging in de kosmos 
Uitgangspunt 2: Dingen kunnen zichzelf niet in bewe-
ging zetten 
Conclusie: Er moet iemand zijn die de 1e beweging in 
gang heeft gezet 
Teleologisch godsbewijs:  
Uitgangspunt 1: Onze wereld zit complex in elkaar: alle 
natuurwetten en natuurconstanten zijn precies op 
elkaar afgestemd 
Uitgangspunt 2: Als b.v. de zwaartekracht ook maar iets 
groter of kleiner zou zijn, zou er geen leven mogelijk zijn 
Uitgangspunt 3: Het is te complex om door toeval te 
ontstaan 
Conclusie: Deze ontwerper noemen wij God. 
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