
Nieuwsbrief 11 april 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. 
Holtslag voor en wordt de doop 
bediend aan Jochem Venis, 
zoon van Wilco en Charlotte Ve-
nis (Burg. van der Bruggelaan 8, 
3381 AC) en aan Pien de Ruiter, 
dochter van Marcel de Ruiter en 
Marieke de Ruiter (Bovenkerkseweg 37, 3381 KA). 
In de Schriftlezing uit Johannes 20 : 19 - 23 ontmoeten 
we de Heere Jezus in de kring van 10 discipelen en Hij 
groet hen met de woorden: Vrede zij U! Muzikale mede-
werking wordt verleend door Arie Jaap de Kok (orgel), 
Bart van Genderen (piano), Naomi de Jong (dwarsfluit) 
en Maartje Rietveld & Jo-Anne van Houwelingen (zang). 
In de avonddienst gaat ds. T.C. Verhoef uit Nijkerk voor. 
De schriftlezing is 1 Korinthe 15 : 1 – 11. De muzikale 
begeleiding is in handen van Scott Bax (orgel/piano), 
Emma Trouwborst (dwarsfluit) en Daniël Holtslag & 
Lotte van Genderen (zang). 

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

Meeleven 
Op tweede Paasdag is Joas Verspui (Heul 44, 3381 DC) 
weer opgenomen in het Sophia ziekenhuis. Opnieuw 
met soortgelijke klachten. Afgelopen woensdag is hij 
aan de zwelling in de hals behandeld. Donderdag mocht 
hij aan het einde van de middag naar huis waar verder 
gegaan zal worden met spoelen en medicatie. We bid-
den voor Joas om Gods nabijheid en zegen.  

Agenda 
12-04 Rondreis door de Bijbel – Jesaja, 19.30 uur 
14-04 Break in de week, 19.15 uur 
 

Aanmelden Kerkdiensten 
Momenteel kunt u zich weer aanmelden voor de kerk-
diensten. Dit kan via Kerktijd.nl (zie voor de aanmeld-
procedure onze website). Heeft u geen emailadres dan 
kunt u bellen met telefoonnummer 06-23885406 (dins-
dag- tot en met vrijdagavond tussen 19.00-21.00 uur). 
U wordt dan geregistreerd als deelnemer/bezoeker. 
Wordt u uitgenodigd, dan zult u gebeld worden met de 
vraag of u wilt komen, ja of nee. De Kerkrentmeesters 

Chadash 3 - 9 juli 2021 
Terwijl langzaam de 
maatregelen versoepeld 
worden, neemt ook de 
verwachting van het 
doorgaan van de fiets-

week in de Alpen toe. Mocht het onverhoopt niet door 
kunnen gaan, dan wordt vanzelfsprekend het bedrag 
teruggestort. Welk bedrag? Voor jongeren en studenten 
is het 300 euro. Voor werkende jongeren komt het op 
375 euro en voor de overigen op 425 euro. Dit is exclu-
sief eigen vervoer. Maar we proberen zoveel mogelijk 
met elkaar te reizen. Aarzel niet te lang om op te geven, 
want er is een limiet. Opgeven, liefst zo spoedig moge-
lijk, via ds. Holtslag 
Voor jongeren zijn er ook landelijke Chadashweken. Op 
de website, www.chadash.nl staat meer en verdere info 
is te krijgen via info@chadash.nl. Om dit alles 
te kunnen bekostigen vraagt Chadash  
bedrijven om te kijken voor  
mogelijkheden tot sponsoring.  
Via het genoemde mailadres of via  
ds. Holtslag is meer info te krijgen. 
 
 

mailto:info@chadash.nl
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Liturgie morgendienst 
Gezang 215 : 1 
Votum en groet 
Kleurrijk 23 - Psalm 85 : 1 + 2 
Lezen doopformulier 
Gebed 
Psalm 139 : 8 + 9 
(bij binnenbrengen van de dopelingen) 
Doopvragen en bediening van de Heilige Doop 
Psalm 134 : 3 
Dankgebed Heilige Doop 
Gezang 330 : 1 + 2 
Gebed om de opening van het Woord 
Kindermoment  
Kleurrijk 105 – Maria kwam bij het graf 
Schriftlezing: Johannes 20 : 19 - 23 
Kleurrijk 162 – Vrede zij U 
Preek 
Gezang 221 : 2 
Dankgebed en voorbede 
Collectemoment 
Psalm 118 : 14 
Zegen 

Kleurrijk 23 - Psalm 85 : 1 + 2  
1. HEER, U was liefdevol voor Israël.  
U gaf uw land weer vrede en herstel.  
Al zondigde uw Jakob veel en zwaar,  
U nam de schuld weg,  
keek er niet meer naar.  
U schonk genade,  
geen verdiende straf.  
Uw woede wendde U volledig af.  
Red ons ook nu, kwel ons niet eindeloos.  
Kijk ons weer aan en wees niet langer boos. 
 
2. U blijft toch niet vol woede voor altijd?  
Toon ons uw goedheid en genegenheid.  
Laat ons herleven en bevrijd ons weer,  
dan brengt uw volk U vrolijk dank en eer. 
Ik heb mijn oor te luisteren gelegd  
om duidelijk te horen wat U zegt:  
wie met U leven biedt U vrede aan,  
wanneer zij niet dezelfde fout begaan. 
 
 

Kleurrijk 105 – Maria kwam bij het graf 
Maria kwam bij het graf  
En huilde om haar heer  
De grote steen was weggerold  
En Jezus was er niet meer  
Maar een engel zei plotseling  
Weet je niet meer  
Wat Hij gesproken heeft  
Hij is opgestaan,  
Hij is opgestaan  
Hij leeft, Hij leeft  
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft 
 
De discipelen waren zo moe  
Ze treurden om de Heer  
Waar moesten ze nu nog naar toe  
Hun meester was er niet meer  
Maar Maria riep plotseling Hij heeft gedaan  
Wat Hij gesproken heeft  
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft  
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft 

Kleurrijk 162 – Vrede zij U 
1. Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. (2x) 
 
2. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.  
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. (2x) 
 
3. Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.  
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. (2x) 
 
4. Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. (2x) 

Beheer Rank 
Vanaf deze week gaat Willy 
Wijnbelt de opengevallen plek 
van Wilma Jeninga opvullen 
rond het beheer van de Rank. 
Samen met Daan Pladdet 

wordt zij het aanspreekpunt voor de Rank. Komende 
weken zal ze ingewerkt worden door Daan. We zijn blij 
dat er op korte termijn een invulling gegeven kan wor-
den aan de opengevallen plaats in het Rank beheer. 
Willy, van harte welkom! De Kerkrentmeesters 
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Liturgie avonddienst 
Psalm 42 : 5  
Stil gebed, votum en groet 
Gezang 217 : 1 + 4 
Gebed 
Schriftlezing :  1 Korinthe 15 : 1 - 11 
Psalm 118 : 3 + 7  (N.B.)                         
Preek 
Gezang 317 : 1 + 2  
Geloofsbelijdenis 
Psalm 68 : 10         
Dankgebed en voorbede 
Collectemoment 
Kleurrijk 203 - Heer, Uw licht en uw liefde schijnen.                        
Zegen 

Klr 203  - Heer, Uw licht en Uw liefde  
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen 
Jezus, Licht van de wereld vernieuw ons 
Levend Woord ja Uw waarheid bevrijdt ons 
Schijn in mij, schijn door mij 
 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met Uw heerlijkheid. 
Kom Heilge Geest,  
stort op ons Uw vuur. 
Zend Uw rivier, laat Uw heil  
heel de aard vervullen. 
Spreek Heer Uw woord: 
dat het licht overwint. 
 

Heer, ik wil komen in Uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom Jezus kom… 
 

Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt Uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom Jezus kom… 

Rondreis door de bijbel - Jesaja 
Maandag 12 april starten we met de 
Bijbelcursus “Rondreis door Jesaja”. 
Metta Wierenga heeft zich ingespan-
nen om een online variant van de jaar-
lijkse Reis door de Bijbel cursus uit te 
werken. Het worden vijf afleveringen, 
die de komende periode steeds op 
maandagavond om 19.30 uur gepubliceerd worden op 
YouTube, kanaal WijzijnHG. We zijn benieuwd naar 
jouw/uw belangstelling en ervaringen. Bij deze in ieder 
geval de uitnodiging om er aan deel te nemen! En be-
denk: door de hele week heen, op een voor jou/u pas-
send moment deel te nemen.  
Eerste aflevering 
Gedurende deze eerste aflevering maken we kennis met 
de profeet Jesaja (weetje vooraf: getrouwd, twee kin-
deren). Ook gaan we samen met onze reisleidster op 
zoek naar het overkoepelende thema van dit Bijbelboek. 
Het is verleidelijk om daar in dit bericht al wat meer 
over prijs te geven. Maar nee, daarvoor moeten we ons 
toch echt ‘aan de buis kluisteren’. Tip: hou Bijbel, pen 
en papier bij de hand. Stof voor nader onderzoek, stof 
tot nadenken…. Het zit er best vaak in. Welkom! 

Schrijfactie Open Doors 
Ter bemoediging sturen we 
deze keer kaarten naar het 
opvangtehuis dat kinderen 
en jongeren (over het alge-
meen zijn hun ouders voorgangers of kerkleiders) uit 
heel Colombia opvangt. In Colombia lijden christenen 
onder vervolging, omdat gewapende groeperingen of lei-
ders christenen niet tolereren in hun inheemse stam-
men. Vanwege de coronacrisis moest het opvanghuis 
zijn werkmethoden aanpassen en meer virtuele lessen 
aanbieden. Kinderen en personeel mochten geen be-
zoek meer ontvangen. Dit leverde veel stress op, want 
hierdoor wisten ze niet hoe het met hun familieleden 
was. In de tussentijd neemt het aantal massamoorden 
door illegale groeperingen toe. Bovendien scherpt de 
overheid de (thuis)isolatie extra aan. Gelovigen in in-
heemse gebieden staan dan ook onder zware druk. Deze 
kinderen worstelen met wanhoop en onzekerheid. Bid u 
mee ter bemoediging? 
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Muskathlon@Home – 26 juni 
Doe mee aan het grootste sportevenement voor gerech-
tigheid op Nederlandse bodem, de Muskathlon@Home! 
Op 26 juni sporten we samen, in onze eigen omgeving, 
en binnen de restricties van de overheid, voor een ander!   
Ieder leven is het waard om gevierd te worden. Helaas 
zien we wereldwijd dat dit te vaak niet wordt gedaan. 
Het zijn de kinderen in de sloppenwijken die hun toe-
komst nooit van de grond zien komen. Het is de vader 
die met zijn gezin wordt vervolgd in het Midden-Oosten 
en vernederd wordt om wat hij gelooft. Het is de vrouw 
die gedwongen wordt tot prostitutie en van wie haar 
waardigheid keer op keer door het stof wordt gehaald.   

 De Muskathlon is 
onderdeel van 
4M, een bewe-
ging van mensen 
die zich inzet 

voor gerechtigheid wereldwijd. Het is geen beweging 
van superhelden en topatleten, maar juist van normale 
mensen met een groot hart voor anderen en de bereid-
heid om de handen uit de mouwen te steken. Dit doet 
de Muskathlon door het organiseren van sportieve pres-
taties op extreme locaties, bijvoorbeeld een marathon 
in Ethiopië. Door de coronacrisis is hier de Muskathlon 
@Home bijgekomen, een landelijk sportevenement in 
Nederland.   
Tijdens deze dag lever je een sportieve prestatie en haal 
je zoveel mogelijk geld op voor één van de partners van 
de Muskathlon: Compassion, Open Doors of Tot Heil des 
Volks. Je kan jouw sportprestatie vanuit huis uitvoeren 
of ergens in jouw omgeving. Bij de Muskathlon@Home 
kan je zelf kiezen welke sport je wilt gaan uitvoeren, 
welke afstand je wilt afleggen en wat jouw eigen 
streefbedrag wordt.   
Als WijzijnHG willen we hieraan meedoen en ons met 
zoveel mogelijk gemeenteleden en Giessenburgers in 
gaan zetten voor Open Doors en vervolgde Christenen in 
Noord-Korea en daar hebben we jouw hulp bij nodig! We 
nodigen nadrukkelijk iedereen, jong en oud, sportief en 
iets minder sportief, uit om 
samen, met het gezin, je 
vrienden of fietsmaatjes mee 
te doen! Voor iedereen is er de 
mogelijkheid om een activi-
teit te kiezen die bij hem of haar past, van een rondje 

wandelen tot een volledige triatlon.  Kies een sport en 
afstand die een flinke uitdaging voor je vormen, maar 
die je kunt behalen met een paar maanden trainen (je 
hebt nog even de tijd) en vraag een paar vrienden om 
met je mee te doen. Zo kun je samen trainen en elkaar 
stimuleren!    
Wil je met ons meestrijden of meer weten: stuur dan 
een berichtje naar Daniel Holtslag (06-13866530 of 
danielholtslag@gmail.com).     
Met sportieve groet, Daniel Holtslag, Evert den Toom, 
Arjen de Hoop en Coen van Genderen. 

(Bijbel)crèche zondagmorgen 
Nu er weer een aantal mensen per dienst naar kerk kun-
nen, is er ook weer crèche voor 
de kinderen. Vanaf deze zondag 
is er crèche in twee groepen; 0-
3 jaar en 4-5 jaar (bijbel-
crèche).  
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) 
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Vanuit de kerkenraad 
Afgelopen donderdag kwam de kerkenraad online bijeen. 
Ook deze keer was de agenda voldoende gevuld. Er is 
dankbaarheid voor de (doop)diensten en activiteiten die 
konden worden gehouden. De 40-dagentijd, de viering 
van het Heilig Avondmaal en Pasen konden, naar om-
standigheden goed invulling worden gegeven. Er waren 
positieve reacties over het verloop van de avondmaals-
vieringen. We hopen voor de volgende keer in juni dit 
andermaal op te pakken en zo mogelijk nog breder in en 
met de gemeente. 
Gebruik van kerk en de Rank 
Voorlopig houden we de huidige lijn van gebruik aan. 
Daarbij zijn de adviezen van de PKN leidend. Dat bete-
kent dat we op dit moment de diensten voortzetten 
met 30 gemeenteleden. Deze worden uitgenodigd via 
de Covid-commissie (Kerktijd.nl). Zie ook de bericht-
geving hierover van de kerkrentmeesters. Bij bijzondere 
diensten worden allereerst direct betrokkenen uitge-
nodigd. Vandaag is er doopdienst. Op 18 april afscheid 
van de kinderen van de Zondagsschool. 
Voor de activiteiten van de jeugd e.d. geldt dat de lei-
ding de info over activiteiten en mogelijkheden zelf 
doorgeeft aan de deelnemers en betrokkenen. Zie bij 
voorbeeld ook de mededelingen van de (Bijbel)crèche. 
Aanstaande dinsdag is weer de persconferentie van de 
minister-president. Afhankelijk daarvan kunnen er 
aanpassingen komen. Die zullen we waar mogelijk en 
nodig doorgeven.  
Bezinning op gemeente-zijn 
Als kerkenraad maakten we een eerste aanzet voor het 
nieuwe beleidsplan (2022-2026) en daarbij het naden-
ken over ons gemeentezijn in de komende jaren.  
Wat is onze visie ten aanzien van het kerkzijn en de ere-
dienst? Op wie zijn wij gericht? Een vraag die we nader 
willen gaan bespreken en uitwerken na alle ervaringen 
in de afgelopen periode en zeker ook van de Coronatijd. 
Er is de Visienota van de PKN over Kerk 2025 en “Van U 
is de toekomst”. De visie is op hoofdlijnen in de ker-
kenraad aan de orde geweest. We gaan in drie werk-
groepen verder inzoomen op de actuele ontwikkelingen, 
de visiestukken van de kerk en wat er praktisch leeft in 
de gemeente. Daarbij kwam aan de orde hoe we input 
vragen vanuit de gemeente. Mogelijk kunnen gemeente-
leden aanschuiven en/of gaan we later gedachten hier- 
 

 
over delen, wanneer we weer bij elkaar kunnen komen 
op een gemeenteavond.  
Opbouwende input van ervaringen en zienswijzen 
Op eerdere oproepen om vanuit de 
gemeente (jong en oud) aan te geven wat 
er leeft en wat belangrijk wordt geacht, 
kwamen al diverse reacties.  
Hartelijk dank. De suggesties waren 
soms heel verschillend en uiteenlopend. Het is goed dat 
we horen en aangeven wat in de gemeente leeft. Dat 
wordt op prijs gesteld en in de werkgroepen meege-
nomen.  
Nog steeds blijft de oproep gelden. Zijn er waardevolle 
opmerkingen of suggesties? Van harte aanbevolen om 
het door te geven via scriba@hervormdiessenburg.nl.  
N.B. In het algemeen is het goed om aan te geven, naar 
predikanten, leiding, kerkenraad e.d, als er (positieve) 
ervaringen zijn met invulling van de diensten, activitei-
ten en gebeurtenissen. Dan merken we wat op prijs 
wordt gesteld of als goed wordt ervaren.  
Van U is de Toekomst 

In dit visiestuk van de PKN wordt als 
belangrijk thema genoemd n.a.v. het 
Onze Vader: Van U is het koninkrijk. Door 
deze woorden te bidden, geven we aan 
betrokken te willen zijn op Gods 
Koninkrijk en bereid te zijn om ons in te 

zetten om Zijn wil te doen. In gebed en lied brengen we 
ons leven bij God. Dat mag ons vertrouwen en hoop 
blijven geven. En zo mag het gaan om toewijding aan 
God en aan elkaar. 
Kolossenzen 4:2: Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam 
en dankbaar. 
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Bijlage voor de kinderen – 11 april 2021  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


