
 NIEUWSBRIEF 21 MAART 2021 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl  

 

Bij de diensten – 6e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor  en wordt 
de Heilige doop bediend aan 
Rosalie, dochter van Jaco en Ma-
rianne Bikker (Weteringstraat 
43, 3372 CR) en Tess & Linn van 
der Meijden, dochters van Peter 
en Colinde van der Meijden (Van Clevestraat 25, 3371 
HT). We lezen Johannes 18:1–9.  Met onder andere een 
afdeling soldaten gaat Judas de hof van Gethsémané 
binnen. Ze zoeken Jezus. Hij vlucht niet weg en ver-
schuilt Zich niet achter de discipelen, maar treedt naar 
voren en zorgt dat Zijn discipelen een vrijgeleide krijgen. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Scott Baks 
(orgel), Feline van Tuijl (piano), Naomi de Jong 
(dwarsfluit), Aron Donk (viool), Ronald Overduin (gitaar 
& zang) en Margreet Muilwijk (zang). 
In de avonddienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Het 
thema is: vertrouwen in je leiders. Dit vertrouwen lijkt 
de laatste jaren sterk af te nemen. Hoe kijkt u/kijk jij 
naar politici en de regering in het algemeen? Heeft u 
vertrouwen in onze bestuurders en de overheid? Heb jij 
er bijvoorbeeld vertrouwen in dat het vaccin veilig is, of 
juist niet? Dit verlies aan vertrouwen verklaart mede de 
toename van allerlei complottheorieën.  
Het wantrouwen geldt ook voor de kerk. Twee van de 
drie mensen zegt weinig tot geen vertrouwen te hebben 
in kerken of religieuze organisaties. In de avonddienst 
zullen we nadenken over het vertrouwen van je leiders. 
De schriftlezing bestaat uit gedeelten uit 2 Samuel 11 
en 12, waarin koning David overspel pleegt met Bath-
seba en haar man laat vermoorden. De muzikale bege-
leiding is in handen van Arjen de Hoop (orgel), Martin 
Klop (piano), Alise van Genderen (dwarsfluit) en Miran-
da Romeijn & Annelise Dijksman (zang). 

Agenda 
24-03 Break in de week, 19.15 uur 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor bijbels 
onderwijs op scholen in Rwanda.  

Mentorcatechese - slotavond 
Maandag- en dinsdagavond zal de slotavond van de 
mentorcatechese plaatsvinden in de Rank. Met in acht-
neming van alle maatregelen hopen we alle jongeren 
aan het einde van het seizoen nog een keer te zien en 
te ontmoeten. Na de presentatie is het op gepaste af-
stand even samen zijn. Ook is er dan volop gelegenheid 
om het zendingsbusje te vullen voor de kinderen van 
Moria op Lesbos. 

Meeleven 
• Jochem Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) 

verblijft in het Sophia kinderziekenhuis. Hij knapt geluk-
kig steeds meer op. Als alles goed gaat, krijgt hij 
volgende week een medische behandeling. Tegelijk blij-
ven er vragen en zorgen. We dragen Jochem en zijn 
ouders, Wilco en Charlotte, en zijn zus en broer, Johan-
na en Jonathan, op in de voorbede. 

Kamp Bladel Spaaractie 
Vorig jaar hebben we tijdens de kamp-
week in Bladel erg genoten van o.a. het 
brood, met dank aan de vele gespaarde 
munten en zegels. Ook dit jaar kunt u 
weer meesparen voor het jongerenkamp. 
De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bak-
kerij Van der Grijn, zegels van Bakkerij 't Stoepje en kof-
fiezegels van de Albert Heijn. U kunt de munten/zegels 
kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in 
de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1. 
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Liturgie morgendienst 
Psalm 105 : 1 
Votum en groet 
Psalm 42 : 1 (N.B.) 
Lezen doopformulier 
Gebed 
Kleurrijk 185 – Doop  
Stellen van de doopvragen bij 
doopvont 
Bediening van de Heilige Doop 
Psalm 134 : 3 
Dankgebed voor de bediening van de Heilige Doop 
Gezang 170 : 1 
Filmpje 7 werken van barmhartigheid 
Gebed / Kindermoment 
Kleurrijk 84 : 2 (Zijn naam is Jezus) 
Schriftlezing: Johannes 18 : 1 - 9 
Gezang 168 : 5 + 6 
Preek 
Psalm 27 : 7 (N.B.) 
Dankgebed en voorbede  /  Collectemoment 
Psalm 22 : 13 
Zegen 

Kleurrijk 84 : 2 – Zijn naam is Jezus 
Zijn naam is Jezus 
Jezus is zijn naam. 
Hij is de Redder 
die God aan de wereld geeft 
dat wie in Hem gelooft 
voor eeuwig leeft. 
Zijn naam is Jezus. 
 

2. Voor die grote Koning 
buigen wij ons neer. 
Hij is onze Redder, 
Hij is onze Heer. 
Hij is onze Redder, 
Hij is onze Heer. 
 
Zijn naam is Jezus… 
 
 
 
 

Kleurrijk 185 - Doop 
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet 
veranderd is. 
 

Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er  
bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 

In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 

Bingo-avond 
We kijken terug op 
geslaagde eerste 
bingo avond.  
De opbrengst was 
€ 875.  

We willen alle bakkers en spelers bedanken. 
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Liturgie avonddienst 
Psalm 139 : 14 
Stil gebed / Votum & Groet 
Gezang 14 : 1 + 3 
Geloofsbelijdenis 
Gezang 14 : 4 + 5 
Gebed 
Schriftlezing 2 Samuël 11:1-6, 14-17, 2 Samuël 12:1-7 
Psalm 11 : 1 + 5 (Kleurrijk 5) 
Preek: Vertrouwen in je leiders 
Kleurrijk 213 : 1 + 2 - Ik heb U nodig 
Dankgebed 
Psalm 72 : 1 
Zegen 

Bij de avonddienst  
Heidelbergse catechismus zondag 39: vraag 104 
Vraag: Eer uw vader en moeder. Wat vraagt God van ons 
in dit 5e gebod? 
Antwoord: Dat ik eer, liefde en trouw bewijs aan mijn 
vader en moeder en iedereen die gezag over mij heeft.  
Ook dat ik mijzelf gehoorzaam onderwerp aan hun 
onderwijs en straf en geduld heb met hun 
tekortkomingen. Het is namelijk Gods bedoeling om ons 
te regeren door hen heen. 

Psalm 11 : 1 + 5 (Kleurrijk 5) 

5. U laat de wereld weten,  
dat U nooit zult vergeten,  
al wat U hebt gezien. 
Godlozen moeten vrezen:  
uw toorn zal vrees'lijk wezen,  
uw oordeel is door hen verdiend. 
 

Kleurrijk 213 : 1 + 2 - Ik heb U nodig 
1. Heer, ik kom en beken, nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; leid mijn hart door stormen heen. 
 

O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 
 

2. Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; woon in mij en heilig mij. 
 

O Heer, ik heb U nodig… 

Viering Heilig Avondmaal  
Op donderdag en vrijdag voor Pasen 
hopen we het Heilig Avondmaal te 
vieren met een aantal bijeenkom-
sten in de kerk en de Rank, waarbij 
30 deelnemers aanwezig kunnen 
zijn. Op zondag 28 maart is de voorbereidingsdienst. Op 
de avond van Goede Vrijdag is er ’s avonds een dienst met 
viering van het Heilig Avondmaal en dankzegging. Op de 
donderdag en vrijdagmorgen zijn er extra (korte) bijeen-
komsten in de kerk en de Rank om het Avondmaal te 
gedenken en vieren. Alle belijdende leden die willen deel-
nemen kunnen zich opgeven via het opgaveformulier, tot 
uiterlijk 26 maart. N.B. Tenminste vier mogelijkheden in-
vullen. Een beschrijving van de opzet en de gegevens voor 
het digitaal aanmelden zijn op de site te vinden. Zie aan-
meldingsformulier. Mogelijk kan er, waar nodig, hulp wor-
den gegeven bij de aanmelding. Anders kan nog contact 
worden opgenomen met diaken E. Donk via 06-34573542 
(tussen 19.00 en 21.00 uur). 

Reminders voor komende weken 
• Wil je in filmpje kindermoment? Bel Jannemieke (06- 
   4652 3945) of Annelies (06-2038 7400). 
• Opgeven / meer info Chadash 2021 (3-9 juli)?  

Bel, mail, app ds. Holtslag (dominee@holtslag.org , 06-
4878 1213,)  

• Waardevolle opmerkingen en suggesties over vraag: Hoe 
verder na corona? Mail scriba@hervormdiessenburg.nl. 

• Heeft u een gebedspunt voor de gebedskalender? Mail 
annemarieverspuij@live.nl 

• Kleding voor de kledingactie? T/m 29 mrt. afgeven: 
Lijnbaan 17, Laten ophalen: bel 06-34573542 

mailto:scriba@hervormdiessenburg.nl
mailto:annemarieverspuij@live.nl
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Break in de week – Omringen met zingen 
Komende woensdag wordt 
de uitzending weer gevuld 
met de klanken van mu-
ziek. Ook met dankbare en 
bemoedigende woorden in 
liederen. De eerste afleve-

ring van “Omringen met Zingen” zal dan uitgezonden 
worden. De wens is ‘om elkaar heen staan, door muziek 
te maken met elkaar, voor elkaar en voor God’. Vanuit 
de gemeente is goed gereageerd op de uitnodiging om 
aanvragen in te dienen voor liederen waarin die dank of 
bemoediging tot uitdrukking komt. Achter de schermen 
is er vervolgens veel gebeurd met opnames. Woensdag 
24 maart vanaf 19.15 uur kunnen we kijken en vooral 
luisteren. Luistert u mee? 

Kledinginzamelactie 
De Rank begint zich flink te 
vullen met aangeleverde kle-
ding voor het Leger des Heils 
en gevangenen. U  kunt de kle-
ding (denk o.a. aan t-shirts 
(lange/korte mouw) trui, 
broek lang/ kort, schoenen en 
jassen) voor de gevangenen 
en het Leger des Heils ook apart houden door op de zak-
ken/dozen aan te geven waarvoor het bestemd is. Dat 
scheelt weer tijd bij het sorteren en uitzoeken. De kle-
ding kan worden ingeleverd op Lijnbaan 17 (diaken E. 
Donk). Als u belt naar 06-34573542 kunnen we ook op 
afspraak kleding ophalen. De actie loopt tot 29 maart.  
Van harte aanbevolen en bij voorbaat dank.   

 Ik ben er voor jou – in de lijdenstijd 

  
Inmiddels zijn we in week 6 van de lijdenstijd. Er is aan-
dacht voor het thema “de hongerigen voeden”. Dat kan 
een zorg zijn voor dichtbij. We kennen het werk van de 
voedselbank en dragen daaraan wekelijks bij met hulp. 
Het kan ook goed zijn om mensen direct om ons heen 
eens uit te nodigen of aan hen te denken voor wie we 
eten kunnen klaarmaken. De credo-leden hebben met 
de actie van het Credo4-uurtje diverse gemeenteleden 

heerlijk verrast. Het geld dat hiermee is opgehaald, 
wordt overgemaakt naar de organisatie Tearfund. Tear 
strijdt tegen armoede en springt in bij noodhulp in 
samenwerking met kerken. En wat gaat het kinder-
filmpje ons weer leren?  
N.B. Betreffende speelmaterialen voor de vluchteling-
kinderen in Giessenburg zijn er veel leuke bijdragen bin-
nengekomen. Alles wordt voor de 22 kinderen passend 
klaargemaakt. Na contact met Stichting Gave wordt er 
een mooie rugzak bij gekocht. Volgende keer wellicht 
meer hierover. 

Ik ben er voor jou - Deel 6 
‘Ik had honger en jij gaf mij te eten’. 
Stel je voor: Je hebt honger. Heb 
jij weleens honger? Misschien 
denk je van wel. Maar ik denk 
eigenlijk dat wij helemaal geen 
honger kennen, alleen het gevoel 
van: trek hebben. Helaas zijn er op de wereld heel veel 
mensen die wel echte honger kennen. Het verhaal van 
deze week gaat niet over zo’n soort honger, maar meer 
over trek hebben. 

Weekopdracht – Eten uitdelen 
Waarschijnlijk ken jij niemand 
die echt honger lijdt. Maar net 
zoals het jongetje van de vijf 
broden en twee vissen is het 
soms best fijn om uit te delen 
van wat jij hebt. Wat kan jij uit-

delen? Bak bijvoorbeeld eens koekjes en deel ze uit! 

Gezinsmoment 
Jezus is aan het vertellen. Er komen steeds meer men-
sen om hem heen staan en de mensen, mannen, vrou-
wen en kinderen hangen aan zijn lippen. Het is zo inte-
ressant dat de tijd helemaal wordt vergeten en dan is 
het ineens etenstijd! Wat Nu? Lees: Johannes 6:10-15 
(of lees het verhaal over de vijf 
broden en twee vissen uit de kin-
derbijbel). Bij dit weekthema 
passen twee filmpjes:  
Voor jonge kinderen: 
https://www.youtube.com/watch?v=yB_gssi77qA 
Voor de oudere kinderen: 
https://www.youtube.com/watch?v=t6fiiZOJV2E. 

https://www.youtube.com/watch?v=t6fiiZOJV2E
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Vragen 
1. Wat vind je mooi aan dit verhaal? 
    Waarom? 
2. Wat leer je over God in dit verhaal? 
3. Wat zou jij gedaan hebben met je 
    mand met eten? 
4. Heb jij weleens (zomaar) eten uitgedeeld? 
5. Hoe reageerde de ontvanger hier op? 

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?  
 

Kleurplaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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!  

Vragen bij de dienst 
1.     Welke psalm is als eerste gezongen? 
2.     Hoe heten de drie meisjes die gedoopt zijn? 
3.     Wat is het nummer van de psalm die na de doop is 
        gezongen? 
4.     Welk lied dat vooral veel kinderen kennen is 
        gezongen? 
5.     Uit welk gedeelte uit de Bijbel is gelezen? 
6.     Welk lied is met kerst gezongen en is in deze dienst  
        genoemd? 
7.     Wat betekent Gethsémané? 
8.     Waar is de collecte voor bestemd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


