
 

 

Nieuwsbrief 4 april 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 1e Paasdag 
In de morgendienst op deze 
Paasmorgen gaat ds. J. 
Holtslag voor. In Romeinen 
1 staat een bijzondere zin. 
Met kracht is bewezen door 

Zijn opstanding uit de doden dat Jezus Christus de Zoon 
van God is. Vanuit deze woorden luisteren we deze naar 
het opstandingsevangelie vanuit Johannes 20:1-18. 
Muzikale medewerking wordt verleend door One Man 
Audience. 
In de avonddienst kan ds. Dubbelman niet voorgaan. Zijn 
vrouw bleek na 9 weken opnieuw besmet te zijn met 
het coronavirus en hierdoor moet hij voorlopig in quaran-
taine. We zijn dankbaar dat ds. J. Kaai uit Giessenburg 
bereid is gevonden om hem te vervangen.  
De muzikale begeleiding is in handen van Scott Baks 
(orgel/piano) en Willemieke van Wingerden & Willeke 
Faro (zang). 

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

Doopdienst - Zondag 11 april 
Zondagmorgen 11 april mag de Heilige Doop bediend 
worden. Gedoopt zal worden Jochem Venis, zoon van 
Wilco en Charlotte Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 
3381AC) en Pien de Ruiter, dochter Marcel en Marieke 
de Ruiter (Bovenkerkseweg 37, 3381 KA). In het gebed 
vragen we om Gods zegen over de dopelingen en hun 
ouders. 

Agenda 
07-04 Break in de week, 19.15 uur 
 

 

Meeleven 
• Met dankbaarheid aan de Heere God mocht Jochem 

Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381AC) afgelopen 
donderdag thuiskomen uit het ziekenhuis. We bidden 
om Gods nabijheid en zegen voor hem en voor Wilco en 
Charlotte en Johanna en Jonathan. 

• In de zomer van 2019 werd bij mw. Martine van Noor-
dennen (van Brederodestraat 59, 3381 BB) ontdekt dat 
de kanker bij haar was teruggekeerd. Ondanks de ern-
stige situatie bleken de verschillende behandelingen 
die zij onderging goed aan te slaan. Momenteel onder-
gaat zij immunotherapie en vrijdag 2 april kreeg zij weer 
een goede uitslag van het controle-onderzoek. We zijn 
hier opnieuw dankbaar voor en we wensen haar en haar 
gezin Gods zegen toe. 

• Ook voor de overige zieken in de gemeente willen bidden 
om Gods nabijheid en kracht. 

Paas Challenge 2021 
Opzoek naar een extra 
Paasbeleving dit jaar? 
Dat kan met de Paas 
Challenge! Op 1e en 2e 
Paasdag kun je symbo-
lisch ‘De weg door Jeruzalem’ lopen. Met behulp van QR-
codes en opdrachten beleven we in Giessenburg het 
verhaal van Pasen. Coronaproof, in tweetallen (of met 
je gezin), elke 15 minuten een volgend duo (of gezin). 
Heel geschikt voor jongeren; maar zeker ook voor ieder-
een in de leeftijd van (ongeveer) 10 tot 99 jaar. Mee-
doen? Inschrijven kan via de digitale kalender. De wan-
deling is niet lang, maar met de opdrachten doe je er 
ongeveer 75 minuten over. Na inschrijving ontvang je de 
uitleg en een scoreblad. Verder heb je een goed opgela-
den smartphone met een QR-codelezer nodig. 
https://calendly.com/jeugd-
pkngiessenburg/paaschallenge-2021?month=2021-
04 Wacht niet te lang; er is maar beperkt plaats! 
Hartelijke groet, De Jeugdraad (Met veel dank aan de 
Gereformeerde Kerk voor de voorbereidingen!) 

https://calendly.com/jeugd-pkngiessenburg/paaschallenge-2021?month=2021-04
https://calendly.com/jeugd-pkngiessenburg/paaschallenge-2021?month=2021-04
https://calendly.com/jeugd-pkngiessenburg/paaschallenge-2021?month=2021-04
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Liturgie morgendienst 
Kleurrijk 232 – Meer dan ooit 
Votum en groet 
Gezang 215 
Wetslezing 
Psalm 66 : 4 
Lied Aqua Viva 
Gebed 
Kindermoment – Project: Ik ben er voor jou 
Kleurrijk 44 – De steen is weg 
Schriftlezing: Johannes 20 : 1 - 18 
Psalm 138 : 2 + 4 (N.B.) 
Preek 
Gezang 217 : 1 + 2 
Dankgebed en voorbede 
Collectemoment 
Kleurrijk 158 - U zij de glorie 
Zegen 

Kleurrijk 232 – Meer dan ooit 
Meer dan rijkdom, meer dan macht  
Meer dan schoonheid van sterren in de nacht,  
Meer dan wijsheid die deze wereld kent  
Is het waard te weten wie U bent. 
 

Meer dan zilver, meer dan goud,  
Meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,  
Meer dan dat, zo eindeloos veel meer  
Was de prijs die U betaalde Heer. 
 

In een graf verborgen door een steen,  
Toen U zich gaf, verworpen en alleen,  
Als een roos geplukt en weggegooid  
Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
 
Meer dan rijkdom….  
 
Meer dan zilver…  
 
In een graf…. (2x) 
 
 
 
 
 
 

Kleurrijk 44 – De steen is weg 
Een steen op het graf 
Die kan er niet af 
Iedereen treurt 
Maar kijk 'es wat er is gebeurd 
 
De steen is weg / De weg is vrij 
Het graf is leeg / De pijn voorbij 
Want Jezus leeft 
En de steen is weg weg 
Helemaal weg 
 
Een steen op mijn hart 
Zo zwaar en zo zwart 
Het komt nooit meer goed 
Maar kijk 'es hier wat Jezus doet 
 
De steen is weg / Mijn hart is vrij 
Ik voel me nieuw / God is bij mij 
Wat Jezus leeft 
En de steen is weg, weg 
Helemaal weg 
Foetsie 

Kleurrijk 158 - U zij de glorie 
1. U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 

2. Zie Hem verschijnen,  
Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen i 
n zijn armen weer. 
Wees dan volk des Heren,  
blij en welgezind, 
en zeg telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn god'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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Liturgie avonddienst 
Gezang 217 : 4 
Stil gebed / Votum & Groet 
Kleurrijk 158 : 3 U zij de glorie 
Geloofsbelijdenis HC Zondag 17, vraag 45 
Psalm 118 : 14 
Gebed / Schriftlezing:  
              Filippenzen 3 : 8 - 14 
Kleurrijk 132 : 1 + 3  

 Geprezen zij de Heer 
Preek: De betekenis van de opstanding voor ons  
            persoonlijk leven 
Kleurrijk 263 : 3 + 4 - Zie hoe Jezus lijdt voor mij 
Dankgebed / Collectemoment 
Psalm 89 : 7 (N.B.) / Zegen 

Kleurrijk 158 : 3 - U zij de glorie 
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn god'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Kleurrijk 132 : 1+3 - Geprezen zij de Heer 
1. Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder 
troost en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja.  
Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 
 
3. Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht. 
 
Hem zij de glorie… 

Kleurrijk 263 :3 + 4 - Zie hoe Jezus lijdt  
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; 
nooit van God verlaten zijn. 

Break in de week – de Herberg 
Fris! Dat was ie zeker, de weekbreak-uitzending die 
door Credo voorbije woensdag werd verzorgd. Mooi hoe 
‘verbeeld werd’ dat jongeren elkaar graag ontmoeten en 
van gedachten wisselen over van alles en nog wat. En 
daarbij de diepgang niet schuwen… En hoe ze het Credo 
4-uurtje organiseerden en regelden. Prachtig hoor! 
Komende woensdag gaan we ver van huis en haard. 
Maar komen daarbij wel in 
de huiselijke sfeer van  de 
Herberg in Oosterbeek, 
het Pastoraal Diaconaal 
Centrum waarvoor jaar-
lijks ook een diaconale collecte bestemd wordt. We 
raken daar in gesprek met leidinggevende Alide  en sta-
giaire Julia. Ontmoeting en relatie, dat zijn de trefwoor-
den die we onthouden hebben. En we vernamen van de 
b(B)ron van waaruit men wil putten aangaande de zorg 
voor gasten die even beschutting zoeken in de storm 
van het leven. Treffend weergegeven vanuit het Bijbel-
gedeelte over de Emmaüsgangers. Mee oplopen… Echt 
interessant en heel waardevol. De muzikale omlijsting 
mag er ook zijn! We beluisteren een toepasselijk lied 
“Dit huis, een herberg onderweg”. Met dank aan Lukas 
en Robert. Kijk en luister gerust mee. Publicatie van de 
uitzending op woensdagavond 7 april vanaf 19.15 uur 
op het WijzijnHG kanaal op YouTube. 
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Liedbundel Kleurrijk – Stand van zaken 
Het jaartal is 2017 – binnen 
de kerkenraad start het 
gesprek over de liederen in de 
eredienst. Gaandeweg wordt 
duidelijk dat het wenselijk is 
dat er vernieuwingen doorge-
voerd worden in de liedkeuze. 

Niet direct een verschuiving, het gaat meer om een 
uitbreiding van het palet waaruit tijdens erediensten 
gezongen wordt. Met regelmaat worden vanaf die perio-
de de meer hedendaagse liederen op de nieuwsbrief 
afgedrukt. Velen onder ons hebben de ontwikkelingen 
sindsdien met belangstelling gevolgd. Ook met betrek-
king tot de keuze die onderweg gemaakt is om een 
eigen liedbundel samen te gaan stellen. Sinds het voor-
jaar van 2019 wordt door de leden van de werkgroep 
“Lied in de eredienst” gewerkt aan de samenstelling van 
die liedbundel die inmiddels de titel “Kleurrijk” draagt. 
Inmiddels zingen we tijdens erediensten ook al regel-
matig liederen die in de bundel opgenomen worden. Met 
blijdschap en dankbaarheid kunnen we nu vertellen dat 
de bundel gereed is en momenteel geprint en gebundeld 
wordt. We kijken uit naar het moment dat we dozen met 
bundels in ontvangst mogen nemen. Meer dan dat zien 
we uit naar ruimte in de samenleving waardoor het 
boekwinkeltje in de Rank weer geopend kan worden. 
Het is namelijk de bedoeling dat we de liedbundels daar 
gaan aanschaffen. Nóg meer zien we uit naar de zon-
dag(en) waarop we elkaar kunnen ontmoeten in een 
eredienst en God kunnen loven en prijzen door de ge-
meentezang, onder andere vanuit de bundel Kleurrijk. 
Een mooi laatste bericht nog: Steeds zijn we uitgegaan 
van een prijs van circa € 15 per bundel. Echter, door een 
ruimhartige schenking hebben we de prijs vast kunnen 
stellen op € 6,50. We houden je/u op de hoogte van de 
voortgang. 

 

 

 

(Bijbel)crèche zondagmorgen 
Nu er weer een aantal mensen per dienst naar kerk 
kunnen, is er ook weer crèche 
voor de kinderen. Vanaf deze 
zondag is er crèche in twee 
groepen; 0-3 jaar en 4-5 jaar 
(bijbelcrèche).  
We zoeken nog vrijwilligers die mee willen draaien voor 
de crèche of bijbelcrèche. Lijkt je het leuk om op de 
baby's en peuters te passen? Of werk je liever volgens 
een leuk programma met de kleuters? Meld je aan bij 
Lianne van Oenen (liannestam@hotmail.com of  
06-83702867) 

Geen zondagsschool vandaag 
Ha jongens en meiden, vandaag is er 
geen zondagsschool. We hopen jullie 
volgende week weer te zien! Geniet 
maar van het lange weekend en het 
mooie feest dat we vandaag vieren, 

Pasen. Jezus leeft! Hij is opgestaan! Groetjes, de lei-
ding van de zondagsschool. 
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Ik ben er voor jou – in de lijdenstijd  

 
Aan de hand van de 40-dagenkalender zijn we als ge-
meente zeven weken bij dit thema bepaald geweest. 
We hebben stilgestaan bij de weg die Jezus ging van lij-
den tot Zijn sterven. Jezus heeft ons laten zien wat 
barmhartigheid is. We werden bepaald bij de zeven wer-
ken van barmhartigheid: gevangenen bezoeken, zieken 
verzorgen, hongerigen eten en drinken geven, vreemde-
lingen onderdak bieden, naakten kleden en doden begra-
ven. Op  verschillende wijzen is hier aandacht voor ge-
weest. Diverse acties werden opgezet naar elkaar en 
anderen. Mooi en bemoedigend voor velen.  Met de film-
pjes van de kinderen, de verhalen, opdrachten tijdens 
het kindermoment is al die weken op eenvoudige en 
mooie wijze uitgewerkt wat “Ik ben er voor jou” kan be-
tekenen. Veel kinderen deden er aan mee. Mooi dat dit 
allemaal kon gebeuren met enthousiaste en positieve 
inzet van veel gemeenteleden. Na de online uitzending 
van de Paasdienst kunnen we nog kijken naar de bouw-
werken die de kinderen hebben gemaakt rondom Pasen. 
Met het open graf als teken dat Jezus is opgestaan. Hij 
leeft. Hij is er voor ons en van daaruit mogen wij er zijn 
voor Hem en elkaar. 

Terugblik inzamelen speelgoed  
Afgelopen weken is er volop 
knutselmateriaal en speelgoed 
ingeleverd voor de kinderen van 
vluchtelinggezinnen in Giessen-
burg. Bij Stichting Gave zijn er 

rugtasjes besteld. Voor ieder kind is er een rugtasje ge-
vuld passend bij de leeftijd. Komende week zullen de 
rugtasjes uitgedeeld worden aan de kinderen. Dankzij 
de grote hoeveelheid aan ingeleverde spullen hebben 
we ook nog speelgoed aan Stich-
ting Gave kunnen schenken. Zij 
vullen rugtasjes voor de kinderen 
die in AZC’s wonen. Alle ingelever-
de spullen komen zo op een goede 
bestemming. Nogmaals dank! 

Ik ben er voor jou – ‘Hij is Opgestaan!’ 

Stel je voor: Je hebt een lievelings-
knuffel en je weet zeker dat je hem 
hebt opgeborgen op dat ene specia-
le plekje waar je de knuffel altijd 
bewaart. Dan komt er een moment 
dat je naar dat speciale plekje 
toegaat en dan… Hij is weg! Je kijkt nog een keer en 
nog een keer. Hoe kan dat nou? Je snapt er niks van. Je 
haalt alle spullen van zijn plaats, maar hij is echt WEG! 

Gezinsmoment 

Er zijn een aantal 
vrouwen op zondag-
morgen al vroeg op 
pad. Ze hebben spul-
len bij zich om het 

lichaam van Jezus te verzorgen. Maar als ze bij het graf 
komen, schrikken ze. Eerst zien ze dat de steen weg is 
en dan dat het lichaam van Jezus ook verdwenen is. 
Maar Hij moet hier toch zijn? Dat weten ze zeker! Ze 
kijken nog een keer goed rond en dan ook naar elkaar. 
Waar is Hij? Lees Lucas 24:1-12 voor de rest van het 
verhaal. Bij dit weekthema past het filmpje:  
Jesus Is Alive – YouTube. 
Vragen 

1. De engelen zeggen dat Jezus is opgestaan uit de  
dood. Wat betekent dat? 

2. De leerlingen geloven het verhaal van de vrouwen 
niet. Waarom zouden ze dat moeilijk vinden? 

3. Stel dat jij een van de leerlingen was. Had jij het  
      geloofd? 
4. Petrus rent naar het graf. Hij ziet alleen de doeken 

liggen. Wat zou hij gedacht hebben? 
Weekopdracht – Poster / Slinger maken 

Jezus leeft! Wat een feest. Laat 
maar merken hoe blij je bent dat 
Jezus is opgestaan uit de dood. 
Maak een mooie poster of slinger 
en zoek een mooi plekje in huis om 
hem op te hangen. Elke keer als je 
er naar kijkt, kun je er dan aan 
denken. Misschien heb je wel een mooi plekje voor het 
raam, zodat ook anderen het kunnen zien. 

 
  

https://youtu.be/RokE3m3S6eo
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Bijlage voor de kinderen – 1e Paasdag - 4 april 2021  
 

Wat is er met de steen 
gebeurd? Plaats de blokje op de 
juiste plaats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


