
 NIEUWSBRIEF 7 MAART 2021 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 4e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en lezen 
we Mattheüs 22 : 1 - 14. Jezus is Jeruzalem en het 
wordt duidelijk dat de leiders van het volk hem uit de 
weg willen ruimen. Jezus vertelt hen een gelijkenis over 
een koning die mensen uitnodigt voor een koninklijke 
bruiloft. Veel mensen willen niet komen en de gelijkenis 
eindigt met iemand die het feest moet verlaten omdat 
hij geen bruiloftskleding aan heeft. Wat betekent deze 
gelijkenis? Muzikale medewerking wordt verleend door 
Arjen de Hoop (orgel), Bart van Genderen (piano) en 
Lidia en Willeke Faro (zang).  
In de avonddienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen  
opnieuw over de laatste dag van het Loofhuttenfeest en 
daarbij ook een gedeelte van de achtste dag. U vindt het 
in Johannes 7 :37 – 8 : 11. In het laatste gedeelte gaat 
het over overspel. Maar wie is hier nu overspelig? De 
Oudtestamentische lezing is uit Hosea 1. De muzikale 
begeleiding is in handen van Robert van Eijl (orgel/ 
piano), Christy en Julia Dubbelman (zang). 

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

Bedankt 
Wij willen iedereen bedanken die ons hebben bijgestaan 
in hun gebeden, kaarten of op welke creatieve manier 
dan ook, nadat ik voor de tweede keer getroffen werd 
door een bloedvergiftiging. De schade bleek aanzienlijk 
en mocht ik hiervan volledig herstellen, dan ligt er nog 
wel een weg te gaan. Toch is er ook al veel om dankbaar 
voor te zijn, want ik hoop volgende week weer voor een 
paar uur m’n werk te hervatten. We weten ons geleid 
door een goede God en in Zijn Hand ligt de toekomst. 
Margriet en Bas de Hoop. 
 

Meeleven 
• Met grote spoed is afgelopen donderdag Jochem Venis 

(Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) overgebracht 
naar het Sophiakinderziekenhuis in Rotterdam. Daar ligt 
hij op de IC aan de beademing. Door de Heere geleid be-
sloot zijn vader hem mee te nemen naar beneden nadat 
hij een kikje gaf. In zijn armen stopte Jochem met ade-
men, zodat direct bekend was dat de nood hoog was en 
reanimatie noodzakelijk. Jochem is buiten levensge-
vaar en we bidden om Gods bewaring voor hem en om 
kracht en zegen voor Wilco en Charlotte en Johanna en 
Jonathan. 

• Erik Donk (Lijnbaan 17, 3381 AS) is dinsdag 2 maart 
geopereerd aan zijn knie. We zijn dankbaar dat de ope-
ratie aan zijn meniscus goed is gegaan en bidden om 
Gods zegen over het verdere herstel. 

• Mw. Wil van Beuzekom-aan de Wiel (Doetse Vliet 22, 
3381 HB) is alweer enkele weken thuis uit het zieken-
huis en het gaat steeds iets beter met haar. Ze is dank-
baar voor de kaarten en attenties die zij mocht ontvan-
gen rondom haar verblijf in het ziekenhuis in Dordrecht. 
Het meeleven heeft haar goed gedaan en was hartver-
warmend. 

Biddag 
Woensdagmorgen hebben de 
kinderen van basisschool De 
Hoeksteen de biddagdienst. 
De twee korte preekjes zullen 
voor de ouders en andere be-
langstellenden te zien zijn. De 
link is te vinden op de web-
site van de kerk of via You-
Tube wijzijnhg. 
 

‘s Avonds begint de dienst om 19.30 uur en de schrift-
lezing is Genesis 12: 1-13 waarin God Abraham roept. 
We denken erover na hoe Abraham vervolgens zijn rela-
tie met God onderhoudt. 
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Opbrengst zendingsbussen maart/april 
In de maanden maart en april is de opbrengst van de 
zendingsbussen bestemd bijbels onderwijs op scholen 
in Rwanda. De Anglicaanse kerk in de regio Kigali wil het 
Evangelie doorgeven aan 
een nieuwe generatie. 
Daarom wil ze alle leer-
krachten trainen in het 
geven van goed bijbel-
onderwijs. Voor dit onder-
wijs is het ook nodig dat elke school voldoende bijbels 
heeft. Het gaat om 45 scholen met een bereik van ruim 
27.000 leerlingen. In dit project wil de kerk al haar 
scholen stimuleren om een sterke christelijke identiteit 
te ontwikkelen. Bidt en geeft u mee? 

Doopdienst – 14 maart 
Volgende week zondagmorgen 14 maart hopen we twee 
kinderen te dopen: Jackie, dochter van Niels en Esther 
Bongers (Lijnbaan 22, 3381 AS) en Joost, zoon van 
Maarten en Tanja Korevaar (Wilhelminalaan 35, 3381 
BN). Laten we bidden om Gods zegen over de dopelingen 
en hun ouders 

Agenda 
10-03 Kinderdienst biddag, 8.30 uur 
10-03 Biddag – online kerkdienst, 19.30 uur 

Online Bingo - 19 maart 
Voor u en jij die mee willen doen 
aan de online bingo van vrijdag 19 
maart: geef je op, het kan nog! We 
spelen deze avond drie rondes. 
Per ronde kun je meespelen met 
zoveel kaarten als je wilt. Per kaart heb je kans op 3 
keer een eigen gebakken baksel. De prijs voor een kaart 
is € 2,50. Geef aan met hoeveel kaarten je deze avond 
wilt spelen. Als je je hebt aangemeld, volgt de tekst en 
uitleg per mail. Per mailadres kunnen meerdere kaarten 
besteld worden. De bingo start om 19.30 uur. Opgeven 
kan tot uiterlijk woensdag 17 maart 
(bingo@hervormdgiessenburg.nl)  
 

Liturgie morgendienst 
Psalm 150 : 1  
Stil gebed / Votum & Groet 
Gezang 289 : 1 + 4 
Wetslezing  
Psalm 65 : 2 (N.B.) 
Filmpje door de kinderen / Gebed  
Kindermoment 
Schriftlezing: Mattheüs 22 :1 - 14  
Kleurrijk 209 : 1 + 2 - Laat het feest zijn in de huizen 
Preek  
Kleurrijk 165 : 1 + 5 - Wees mijn verlangen 
Dankgebed en voorbede / Collectemoment  
Psalm 150 : 3 
Zegen 

Klr 209: 1 + 2 – Laat het feest zijn 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 
In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde, 
als uw glorie komen zal. 
 
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
In de bergen… 

Klr 165 – Wees mijn verlangen  
1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten  
op U zijn gericht; 
wakend of slapend, 
vervuld van uw licht. 
 

5.Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
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Liturgie avonddienst 
Gezang 177 : 1 + 5 
Votum en groet 
Psalm 33 : 1 + 2 (N.B.) 
Geloofsbelijdenis 
Kleurrijk 136 
Gebed 
Schriftlezing: Hosea 1 en Johannes 7 : 37 – 8 : 11 
Gezang 181 : 1 + 4 + 6 
Preek 
Kleurrijk 263 
Dankgebed en voorbede / Collectemoment 
Psalm 86 : 3 + 8  
Zegen 

Klr 136 - Heer, Uw bloed dat reinigt mij 
Heer, uw bloed dat reinigt mij,  
Doet mij leven  
en maakt mij vrij.  
Heer, uw bloed  
dat nam mijn plaats  
In het offer dat U bracht.  
En U wast mij witter dan de sneeuw,  
Dan de sneeuw.  
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 

Chadash 
Er is nog onzekerheid of het door 
kan gaan. Mag het in Vaujany weer 
een vol huis worden of weer met 
niet meer dan 10 mensen. Deson-
danks starten we de voorberei-
dingen voor een nieuwe zesdaagse 
in de Alpen. Een enkeling heeft zich al aangemeld, maar 
er is nog plek bij de eerste 10 en wie weet kan daarna 
ook. De week is gepland van 3-9 juli. Een Bijbel, een 
racefiets en een helm zijn noodzakelijk. Het programma 
bestaat namelijk uit bijbelstudie en fietsen. Dit alles op 
en aan de voet van de Franse Alpen. Meer informatie is 
te verkrijgen bij ds. Holtslag. 
 
 
 
 

Klr 263 – Zie hoe Jezus lijdt voor mij 
1. Zie hoe Jezus lijdt voor mij  
Aan het kruis de dood nabij  
Die voor mij het oordeel draagt  
Hij die tot zonde wordt gemaakt  
Wat een offer – Hij voor mij!  
Wie wil worden zoals Hij?  
Zoveel pijn, ongerechtigheid  
is op Hem die voor mij strijdt 
 

2. Zie hoe Jezus biddend strijdt 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond roept Hij: 
Mijn God, waarom verlaat U mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan; 
in zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij; 
niemand heeft zo lief als Hij. 
 

3. Als de Heer zijn leven geeft 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: het is volbracht! 
Waarlijk Hij is Zoon van God, 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door zijn wonden genezen wij; 
in zijn dood maakt Hij ons vrij. 
 

4. Heel de schepping slaakt een zucht; 
zij ontwaakt, het duister vlucht. 
Jezus leeft, is opgestaan; 
Hij roept ons uit de dood vandaan. 
Juich, want Hij, mijn Here leeft! ) 
Hij die overwonnen heeft.  ) 
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; ) 2x 
nooit van God verlaten zijn.  ) 

Gebedskalender 
De nieuwe GEBEDSKALENDER is vanaf 
volgende week zondag 14 maart op de 
site van de kerk te lezen. U kunt even-
tueel een geprinte kalender vinden in 
een bak aan de Bogerd 8 (fam. Vollmül-
ler) en aan de Dorpsstraat 2 (fam. Van 

Houwelingen). Schroom niet om meerdere exemplaren 
mee te nemen ook voor andere geïnteresseerden. Voor 
het aanleveren van gebedspunten via de mail is het 
adres: annemarieverspuij@live.nl. 
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Vanuit de kerkenraad  
Afgelopen donderdag kwam de kerkenraad online bijeen. 
De nodige aandachtspunten stonden op de agenda: 

Hoe verder na Corona?   
Hoe gaan we na de coronatijd verder? Ook met de uitzen-
ding van de diensten? We spraken over ervaringen in de 
coronatijd. Wat nemen we ervan mee? En krijgen de in-
vullingen met de huidige YouTube-uitzendingen een ver-
volg? Wat is technisch wenselijk en haalbaar? Ook voor 
de uitwerking van de liturgie en de nieuwsbriefberichten?  
En is het werk van studio KRM zo vol te houden? Een 
werkgroep met kerkrentmeesters en enkele leden werken 
de opmerkingen en vragen uit en kijken wat praktisch 
nodig is. Bovenal is een belangrijke vraag: Wat is onze 
visie ten aanzien van het kerk-zijn en de eredienst? Op wie 
zijn wij gericht? Een vraag die we nader willen gaan be-
spreken en uitwerken na alle ervaringen in het afgelopen 
jaar. Daarbij is het goed dat er een wisselwerking is met 
de gemeenteleden van jong tot oud. Hopelijk kunnen we in 
de nabije toekomst daar weer met elkaar over spreken en 
van gedachten wisselen. Sowieso is het goed dat er reac-
ties vanuit de gemeente worden gehoord. Zijn er waarde-
volle opmerkingen of suggesties? Schroom niet en geef 
het door via scriba@hervormdiessenburg.nl. 

Onderzoek naar gebruik van kerkapp 
In deze (digitale) tijd is er een sterke opkomst van het ge-
bruik van een kerkapp, waar alle leden en groepen gebruik 
van kunnen maken met de smartphone. Om de verbonden-
heid met elkaar te stimuleren en onderling gemakkelijk te 
communiceren. Een digitaal Kontakt met informatie en 
uitwisseling. Een brede werkgroep verricht een onderzoek 
naar de mogelijkheden en het gebruik en hoopt voor de zo-
mervakantie een keuzevoorstel aan de kerkenraad voor te 
leggen. Mogelijk worden tussentijds ook (enquête)vragen 
gesteld aan gemeenteleden over gebruik en draagvlak van 
een gezamenlijke kerkapp. 

Huidige regelingen Corona en aangepaste adviezen 
“Perspectief voor gemeente in schrale tijd”. Op 25 februari 
kwam onder deze kop nieuwe berichtgeving en adviezen 
van de landelijke kerk: Men wil het kerkelijk leven, binnen 
de kaders van de overheid, iets meer ruimte geven. Een 
beperkte bezetting tot max 30 aanwezigen tijdens de 
diensten, mits alle regels goed in acht kunnen worden ge-
nomen. Het georganiseerd jeugdwerk voor kinderen en jon-
geren kan waar mogelijk en gewenst, worden opgepakt 
volgens de geldende regelingen en in gepaste groeps-

grootte. 

Hoe gaan wij er mee om? 
De verschillende afwegingen kwamen aan de orde. Met 
verscheidenheid in zorgen en wensen. Na een open uit-
wisseling is besloten: 
- Het kinder- en jeugdwerk kan plaatsvinden als de leiding 
of een groep een activiteit wil oppakken. Dat kan in de 
buitenlucht of in De Rank. Uiteraard is er voor ieder de vrij-
heid om wel of niet fysiek deel te nemen. De leiding zal 
zelf kenbaar maken als iets wordt opgepakt. 
- Betreffende de kerkdiensten: 
Op 14 en 21 maart worden er doopdiensten gehouden en 
de dienst op 28 maart staat in het teken van afsluiting 
winterwerk. Bij deze diensten zullen fysiek alleen direct 
betrokkenen aanwezig zijn. De Covidcommissie beraadt 
zich wanneer gemeenteleden weer kunnen worden uitge-
nodigd. De predikanten kijken naar de mogelijkheden voor 
de viering van het Heilig Avondmaal in de week van Goede 
Vrijdag. 

De hoop is van God. 
In het nadenken over wat nodig en wenselijk is komen we 
niet los van onze menselijke kant. Toch is er een diepere 
fundering. De mededeling van de PKN over de regelingen 
werd met de volgende woorden en bede afgesloten: “We 
beseffen het grote belang van onderlinge gemeenschap. 
Laten we zorgzaam blijven voor elkaar en naar elkaar 
blijven omzien. In alles wat op onze weg komt, weten we 
ons afhankelijk van God die onze toekomst in Zijn handen 
heeft. We bidden u de woorden toe van Paulus uit Romei-
nen 15:13:  Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof 
geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw 
hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige 
Geest. 

Reminders voor komende weken 
• Wil je in filmpje kindermoment? Bel Jannemieke (06- 
   4652 3945) of Annelies (06-2038 7400). 
•  Verzoeknummer voor ‘Omringen met zingen’ 24 mrt? Bel  
   / app / sms / mail Bart en Lotte (06-2641 9798,  
   omringenmetzingen@gmail.com) t/m 12 mrt. 
• Opgave Online Bingo 19 mrt kan via mail:  
   Bingo@hervormdgiessenburg.nl t/m 17 mrt. 
•  Aanmelden rondbrengen paasgroetactie 27 mrt?  Bel  
   Dinella (06-2247 2324) 
 
 
 
 

mailto:scriba@hervormdiessenburg.nl
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Break in de week – politiek en principes 
Begrotingstekorten, wel-
vaart en welzijn, onderwijs, 
kans (on)gelijkheid, markt-
werking of overheidsregie in 
de zorgsector, eenheid en sa-

menwerking. Oh ja, Europa… allemaal thema’s die op tafel 
kwamen tijdens het 4-persoons gesprek dat we voerden. 
Trouwens, hoe zit dat met principes, met integriteit en 
met christelijke uitgangspunten? Verwacht geen oplos-
singen, geen antwoorden… Wel kwamen een aantal the-
ma’s op tafel die u en jou als kijker kunnen aanzetten tot 
nadenken, tot bladeren in verkiezingsprogramma’s en tot 
onderzoek naar de principes van de mensen achter die 
programma’s. Sowieso de aanbeveling om gebruik te ma-
ken van ons stemrecht! Publicatie van de uitzending op 
woensdag 10 maart, vanaf 18.00 uur. 

Ik ben er voor jou – in de lijdenstijd 

 
In week 4 van de 40-dagentijd gaat het over de zorg voor 
de vreemdelingen. We denken aan alle vluchtelingen die er 
zijn binnen onze gemeente. Via de vrijwilligers zijn daar 
goede contacten mee. Voor de kinderen is er een leuke 
oproep. Zie onder "lekker knutselen en spelen". We mogen 
allen "oog houden voor de vreemdeling”, ook in onze eigen 
omgeving. Vanuit onze diaconale opdracht mogen we naar 
ieder omzien die hulp of aandacht kan gebruiken. 

Ik ben er voor jou - Deel 4 
Weekthema: ‘Ik was een vreemdeling en u hebt mij 
thuis uitgenodigd’. Stel je voor: Je woont al je hele leven 
in de stad, maar je ouders besluiten om naar een klein 
dorpje in de polder te verhuizen. Je bent daar nog nooit 
geweest en kent daar niemand. Op zo’n moment ben jij 
de vreemdeling. Je kunt je wel 
voorstellen dat het erg fijn is als 
mensen je dan op straat begroe-
ten, je mee mag doen met het 
groepje kinderen dat buiten aan 
het spelen is en er hartelijk met je 
omgegaan wordt. Maar stel je 
eens voor dat je naar een ander land moet verhuizen en 
misschien de taal niet eens spreekt. Dat is best lastig! 

Gezinsmoment 
In het verhaal dat we deze week gaan lezen gaat het 
ook over een vreemdeling. Ruth woont in Moab en 
trouwt met de zoon van Naomi. In Moab is Naomi de 
vreemdeling, maar wanneer haar man en zonen 
overlijden gaat Naomi terug naar Bethlehem. Lees Ruth 
1:6-22 (of lees het verhaal over Ruth in de kinderbijbel). 
Bij de Bijbeltekst past een filmpje en een luisterlied:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y9xQY7UjTFI  
(Voor de jongere kinderen) 
https://www.youtube.com/watch?v=BL34a1F9g0E 
(Voor de oudere kinderen) 

Vragen 
1. Waarom is Naomi naar 

Moab gegaan met haar 
man 

     en kinderen? 
2. Waarom wil Naomi terug naar Bethlehem? 
3. Ken jij iemand die uit een ander land is gekomen en 
    nu hier in Giessenburg woont? 
4. Wat zou jij fijn vinden als jij als vreemdeling hier zou 
    komen wonen? Waarom? 
5. Boaz is erg goed voor Naomi en Ruth. Op welke  
    manier kun jij iets goeds doen voor een vreemdeling 
    in jouw omgeving?  

Weekopdracht – knutselen en spelen  
Hou jij ook zoveel 
van knutselen? En 
vind je het ook zo 
leuk om nu het 
weer wat mooier is 
lekker buiten te spelen? De kinderen van vluchteling-
gezinnen die in Giessenburg wonen doen dit ook heel 
graag! Misschien heb jij nog wel speelgoed (en dan het 
liefst speelgoed waarmee je lekker buiten kan spelen) 
dat nog goed is en dat je graag zou willen delen? Of mis-
schien wil je wel wat van je knutselspullen delen of wil 
je wat spullen voor ze kopen? Van alle spullen die we 
met elkaar verzamelen willen we pakketjes maken voor 
de vluchtelinggezinnen die in Giessenburg wonen. He-
lpen jullie mee? De spullen mogen ingeleverd worden op 
Wilhelminalaan 56. Je mag even aanbellen of de spullen 
in de bak doen die in de voortuin staat. Namens alle 
kinderen alvast hartelijk bedankt! 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9xQY7UjTFI
https://www.youtube.com/watch?v=BL34a1F9g0E
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Vooraankondiging  Kledingactie 
Vanaf volgende week 15 maart 
willen we als gemeente omzien 
naar onze naaste, door een actie 
te houden om kleding in te zame-
len. Als u kleding heeft die u niet 
meer draagt, dan kunt u er een 

ander weer mee helpen. De verzamelde kleding zal wor-
den aangeboden bij het Leger des Heils. Zoekt u vast in 
de kasten en op zolder, dan vertellen we u volgende 
week, hoe en waar u de kleding kunt inleveren. 

Kleurplaat 
De gelijkenis van Jezus: De uitnodiging voor de konink-
lijke bruiloft 
Omdat de mensen die eerst zijn uitgenodigd niet willen 
komen, moeten de knechten van de koning alle mensen 
uitnodigen die ze tegenkomen op de kruispunten en we-
gen. Help jij hen om de mensen te vinden en de weg naar 
het paleis te wijzen? Teken lijnen op de wegen die lopen 
naar het paleis. Als je kleurtjes hebt, kun je voor elke man 
een andere kleur gebruiken. 

Speurtocht 
Heb je de foto van afgelopen week gevonden? Deze 
week gaan we weer op zoek! Wat je op de foto ziet is 
ergens bij iemand in of rondom huis verstopt. Kun jij het 
vinden? 
Zie je hier ook een woord bij staan? Schrijf dit woord 
thuis op en hang het bij het woord van vorige week op 

je prikbord, de koelkast deur of 
hang het aan je zelfgemaakte 
kruis. Volgende week komt er 
weer een nieuwe opdracht en 
een nieuw woord bij!  
Veel speurplezier! 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 7 maart 2021  
In de Bijbel staan 150 liederen en die 
noemen we psalmen. In de dienst is het 
eerste en het laatste lied Psalm 150. Hier 
onder staat de tekst van deze psalm 150.  
 
Lees de psalm door en zoek de antwoorden 
op en vul ze in de puzzel in (Tip: tussen de 
haakjes staat het vers waar je het 
antwoord kunt vinden.). 
  

Psalm 150 
1 Halleluja! 

Loof God in zijn heilige woning, 

loof hem in zijn machtig gewelf, 
2 loof hem om zijn krachtige daden, 

loof hem om zijn oneindige 

grootheid.  
3 Loof hem met hoorngeschal, 

loof hem met harp en lier, 
4 loof hem met dans en tamboerijn, 

loof hem met snaren en fluit. 
5 Loof hem met klinkende bekkens, 

loof hem met slaande cimbalen. 
6 Alles wat adem heeft, loof de 

HEER. 

 
Puzzel: De oplossing van elke puzzel 
hieronder is een meisjes of jongensnaam. Schrijf de eerste letter van elke naam op de puntjes bij de oplossing en je 
krijgt een zin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


