
Nieuwsbrief 18 april 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst  waarin ds M. Dubbelman voorgaat, 
nemen acht kinderen afscheid van de zondagsschool: 
Noa Baas, Femke de Bruin, Sverre 
Donk, Elias Overduin, Esmee Pierha-
gen, Lieke Verspuij, Lilian van Wijnen 
en Twan Zwijnenburg. Het thema van 

de dienst is: Wat zal ik kiezen?  De 
schriftle-zing is Genesis 13, waarin 
Abraham en Lot allebei een andere 
richting kiezen.  

Muzikale medewerking verlenen Robert van Eijl (orgel/ 
piano), Liezeke Schakel (saxofoon), Marijke de Kuiper 
(cajon), Lidia Faro (zang/gitaar) en Gijsbert van Winger-
den (zang). 
In de avonddienst gaat ds. N.W. v.d. Houten uit Ede voor. 
De schriftlezing is Johannes 21 : 15 – 25. De muzikale 
begeleiding is in handen van Anneke van Genderen (or-
gel/piano), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit) en Miranda 
Romeijn & Annelise Dijksman (zang). 

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

Huwelijksjubileum 
Sjaak en Graddy Pierhagen (Boven-
kerkseweg 40, 3381 KB) hopen op 
vrijdag 23 april hun 45-jarig huwe-
lijksjubileum te vieren. Van harte 
willen we jullie en jullie kinderen en kleinkinderen felici-
teren met dit jubileum en wensen we jullie Gods zegen 
toe voor de toekomst. 

 

Huwelijk 

Donderdag 6 mei hopen Coen Hartog (van Ravesteyn-erf 
270, Dordrecht) en Eline Timmermans (van Marlot-
straat 43, 3381 CD) te gaan trouwen. De trouwdienst 
waarin zij Gods zegen willen vragen over hun huwelijk 
begint om 14.00 uur. De dienst is mee te beleven via de 
livestream (hervormde gemeente Giessenburg). Op de 
trouwkaart staat: 1 Johannes 4:19 ‘Wij hebben lief om-
dat God ons het eerst heeft liefgehad.’ Hun nieuwe 
adres wordt: van Ravesteyn-erf 270, 3315 DN Dor-
drecht. We wensen Coen en Eline een mooie dag toe en 
Gods zegen over hun huwelijk. 

Meeleven 
*Donderdag 22 april zal mw. Rita van der Vlist-Bikker 
(Wilhelminalaan 37, 3381 BN) in het ziekenhuis gehol-
pen worden vanwege een hernia. In het gebed bidden we 
de Heere om een zegen over de operatie en het daarop 
volgende herstel. 
*Jochem Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381AC) is 
vanwege koorts opgenomen in het Beatrixziekenhuis. In 
de voorbede bidden we om zegen en bewaring voor hem 
en om kracht voor Wilco en Charlotte en Johanna en 
Jonathan. 

Agenda 
19-04 Rondreis door de Bijbel – Jesaja, 19.30 uur 
21-04 Break in de week, 19.15 uur 
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Aanmelden Kerkdiensten vervolg 
In aanvulling op de mededeling van vorige week: Als u 
voor de lockdown al aangemeld was voor de kerkdien-
sten via Kerktijd.nl hoeft u zich niet opnieuw aan te 
melden. U krijgt vanzelf weer een uitnodiging als u aan 
de beurt bent. Dit geldt uiteraard ook voor de Rank. 
Heeft u de aanmelding op “tijdelijk inactief” gezet kunt 
u dit via Kerktijd.nl weer aanpassen zodra u weer uitge-
nodigd wilt worden. 
Indien u weer naar de kerk wilt, maar 
nog niet aangemeld bent: Via 
Kerktijd.nl kan men zich aanmelden 
(zie voor de aanmeldprocedure onze website). 
Heeft u geen emailadres dan kunt u bellen met telefoon-
nummer 06-23885406 (dinsdag- tot en met vrijdaga-
vond tussen 19.00-21.00 uur). Wij registreren u dan als 
deelnemer/bezoeker. 

Liturgie avonddienst 
Psalm 18 : 1 (N.B.) 
Stil gebed 
Votum en groet 
Psalm 84 : 3 
Gebed 
Schriftlezing - Johannes 21 : 15 - 25 
Lied: Gebed om vergeving - Sela 
Preek -  “Heb je Mij lief?” 
Gezang 430 : 1 + 6 
Dankgebed  
Geloofsbelijdenis 
Collectemoment 
Klr 149 - Mijn Jezus, ik hou van U             
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klr 149 - Mijn Jezus, ik hou van U  
1. Mijn Jezus, ik hou van U,  
    ik noem U mijn vriend. 
    Want U nam de straf op U  
    die ik had verdiend. 
    De grote Verlosser,  
    mijn Redder bent U; 
    'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als U. 
 

2. Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij. 
    Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 
    Voor mij de genade, een doornenkroon voor U. 
    'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als U. 
 

3. Ik zal van U houden 
    in leven en dood. 
    En ik wil U prijzen,  
    zelfs dan in mijn nood. 
    Als ik kom te sterven,  
    dan roep ik tot U: 
    'k Heb van U gehouden / maar nooit zoveel als U. 
 

4. Als ik in uw glorie / uw eeuwigheid kom, 
    dan buig ik mij vóór U,  
    in uw heiligdom. 
    Gekroond met uw heerlijkheid,  
    zal 'k zingen voor U: 
    'k Heb van U gehouden / maar nooit zoveel als U. 

Gebed om vergeving - Sela 
Ook al keert de wereld U de rug toe: 
‘k ga nooit bij U vandaan! 
Zelfs al moest ik met U sterven, ik ga waar U zult gaan. 
Getuig met luide stem: ik dien U met mijn leven, 
met alles wat ik ben, zal ik mij aan U geven! 
 

Waarom keert mijn hart zich niet naar U toe, 
ontken ik wie U bent? 
Zelfs al lees ik in uw ogen, dat U de reden kent. 
Mijn hart is veel te bang, om alles op te geven, 
ontwijkt U al zolang: mijn zonde houdt mij tegen! 
 

Vergeef mij, doorgrond mij. 
 

Sluit uw ogen voor mijn zonden, 
wees mij genadig, God van trouw. 
Was mij schoon van al mijn zonden, 
wees mij genadig, God van trouw. 
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Creatief kerk-zijn 
OPROEP: Bent u/ben jij 
creatief? Stapelt de 
voorraad creaties op nu 
we in coronatijd vaker 
thuis met onze hobby be-
zig zijn? En wilt u/wil jij 
deze mooie creaties ‘van 
waarde laten zijn’ binnen 
onze kerkelijke gemeen-
te en graag verkopen voor een goed doel (minus even-
tuele materiaalkosten)? 
Dan zijn wij op zoek naar u/jou!! Hoe, wat, waar, wan-
neer… dat is nog niet bekend, maar we willen graag 
ideeën inventariseren en de mogelijkheden onderzoe-
ken. Mail, bel of app bij interesse: 
- om mee te denken/helpen, te brainstormen, ideeën te 
verzamelen 
- en/of om creaties te gaan verkopen voor een goed 
doel, en geef aan wat u/jij maakt. 
Uiterlijk 1 mei gaan wij bekijken of er genoeg hulp en 
aanbod van creatieve spullen is om dit idee verder uit 
te werken. Namens V&T, Wendy van Tuijl / 0184-
651714 of 06-40102351 /wendy@van-tuijl.com   

Break in de week – Miek-Kado 
We bedanken de gebedskring voor het verzorgen van de 
opname die voorbije woensdag is uitgezonden. Vooral 
dank voor hun gebeden. Voor ons als gemeente, voor 
mensen veraf. Het “Lees je Bijbel, bidt elke dag” klinkt 
velen van ons bekend in de oren. Mooi als we dat, naar 
voorbeeld van de gebedskring, in ons eigen leven 
toepassen. 
In het verlengde van “Lees je Bijbel” zijn deze week de 
opnames op een plaats waar bijna iedere Giessenburger 
wel eens is geweest: ‘Miek-Kado’. We gaan in gesprek 
over kinderbijbels en dagboeken: wat is er allemaal te 
vinden, wat spreekt aan en hoe spreekt God? Muzikale 
omlijsting is er vanuit de kerk. Het luisteren en kijken 
waard, laat u inspireren! 
 
 
 
 

Rondreis door de Bijbel - Jesaja 
God ontmoeten door de profeet Jesaja, dat is het doel 
van de Bijbelcursus die in vijf afleveringen gepubliceerd 
wordt op het YouTube kanaal WijzijnHG. De 1e uitzen-
ding vond plaats op 12 april. Daarin werd Jesaja aan ons 
voorgesteld en namen we kennis van de overkoepelen-
de boodschap van dit Bijbelboek. Tijdens de 2e 
aflevering, te publiceren op maandagavond 19 april 
(19.30 uur), staan de hoofdstukken 7 – 39 centraal. 
We krijgen uitleg over de koningen die in die periode re-
geerden, op wat of wie zij hun vertrouwen stelden en 
wat de gevolgen van hun keuzes waren. Wat betekent 
het voor ons? Overigens, normaliter geeft cursusleid-
ster Metta ons royaal de mogelijkheid  om vragen stel-
len en met elkaar in gesprek gaan. Anders dan gewoon, 
maar ook nu is dat mogelijk. Mocht je/u dus vragen wil-
len stellen, mocht je gedachten willen delen, schroom 
dan niet en stuur een e-mail naar 
bpesselse@hervormdgiessenburg.nl. Afhankelijk van 
de inbreng krijgen we persoonlijk antwoord of wordt er 
op meerdere vragen in een aparte uitzending ingegaan. 
Kijk, luister en leer gerust mee… 

 
Ik ben er voor jou (1) 

Heel hartelijk 
dank dat u/jij er 
ook voor hen wil-

de zijn.... Wat een overweldigende 
hoeveelheid kleding kwam er binnen, 
en wat kunnen we daar heel veel men-
sen blij mee maken. Zowel bij het Leger 
des Heils als de gedetineerden in de PI 
Dordrecht. Wat voor ons een kleine 
moeite is geeft zoveel dankbaarheid bij onze naasten. 
Dank, namens de Diaconie en de Werkgroep Justi-
tiepastoraat PI Dordrecht. 

mailto:bpesselse@hervormdgiessenburg.nl
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Ik ben er voor jou (2) 
We leven vanuit Pasen. Jezus leeft en Hij is er voor ons. 
Zo mogen wij er zijn en blijven voor de ander en omzien 
naar elkaar. De werken van barmhartigheid mogen 
doorgaan. En dat gebeurt ook. Ook kinderen en jongeren 
zijn daarin actief. Zo maar onverwacht kwam er een 
geldzakje binnen voor de voedselbank. Gestimuleerd 
door de filmpjes over de werken van barmhartigheid 
hebben kinderen spontaan met klasgenoten een actie 
gehouden voor de voedselbank en lege flessen opge-
haald. Dat leverde een mooi bedrag op. Mooi is dat. Met 
hartelijke dank. 

 
 

Bij de preek in de ochtenddienst 
Lot mag een kant kiezen waar hij wil gaan wonen. Uit 
deze geschiedenis van Abraham en Lot kunnen we 5 
wijze lessen leren voor je leven. Lukt het jou om ze alle 
5 op te merken? Vul dan op de puntjes het woord in wat 
ontbreekt  
5 WIJZE LESSEN VOOR JE LEVEN 
1. Een situatie is nooit ………………………………. 
2. Meer ……………….., maakt je niet meer gelukkig 
3. Kijk niet alleen naar de …………………………… 
4. Zorg voor een ……………….. (wat wordt daarmee  

eigenlijk bedoeld?) 
5. Met God heb je …………………………………. 
 
 
 
 
 
 

Muskathon@Home - ‘Retourtje Bladel’ 
Al velen jaren fietst er jaarlijks een groep jongeren naar 
het Brabantse Bladel om daar een spetterend zomer-
kamp te beleven! 75 Km, met hoogtepunten zoals het 
pondje bij Drongelen, door het zand van de Loonse & 
Drunense Duinen, boerendorpjes als Biest-Houtakker 
en de eerste wegwijzers met ‘Bladel 12(km)’. Nostal-
gie, voor velen. 

 
Misschien hebben jullie afgelopen week iets gehoord 
over Muskathlon@home, maar nog geen idee voor een 
sportieve activiteit??! Voor iedereen die het leuk vindt 
om oude herinneringen op te halen, of gewoon zin heeft 
om met elkaar een mooie fietstocht te maken organi-
seren we op deze dag (26-juni 2021) ‘Retourtje Bladel’. 
Een fietstocht voor het goede doel; van Giessenburg 
naar Bladel en weer terug. Een sportieve uitdaging, 
goed voor zo’n 150 km met (race)fiets, of mountainbike 
en met koek&zopie onderweg! Ook een ‘Enkeltje Bladel’ 
is uiteraard mogelijk (75km), zorg dan zelf wel voor het 
vervoer naar huis. Je vertrektijd en met wie je fietst 
bepaal je jezelf. Wij zorgen voor een route en enkele 
versnaperingen onderweg! 
Mee doen?! Geef je op bij Daniel Holtslag (06-1386 
6530 of danielholtslag@gmail.com en laat weten dat 
je mee wilt doen aan de activiteit ‘Retourtje Bladel’. Kijk 
voor meer informatie over Muskathlon&Home op 
https://wijzijnhg.nl/Jeugddiaconie/MuskathlonAtHom
e/. Chris van Veldhuizen & Arjen de Hoop 
 
 
 
 

mailto:danielholtslag@gmail.com
https://wijzijnhg.nl/Jeugddiaconie/MuskathlonAtHome/
https://wijzijnhg.nl/Jeugddiaconie/MuskathlonAtHome/
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Bijlage voor de kinderen – 18 april 2021  
Luister goed naar de schriftlezing tijdens de dienst. Hieronder staat de 

tekst die voorgelezen wordt, maar er ontbreken woorden. Die staan 

vetgedrukt onder de tekst. Kies de juiste woorden en vul de ontbrekende 

woorden in op de stippelijntjes in de tekst! 

 
1 Abram ging weer terug naar de Negev-woestijn, met Sarai en al zijn ……….. Ook 

zijn ………. Lot ging mee. 2-4 Vanuit de Negev-woestijn trokken ze van de ene plaats naar de andere, tot ze bij de stad 

Betel kwamen. Daar was Abram al eerder geweest. Tussen Betel en Ai had hij toen een ………. gebouwd. Hij ging er 

nu weer heen en hij bad daar tot de Heer. 

Abram was heel rijk. Hij had heel veel ………., geiten en koeien, en veel zilver en ……….. 5 Lot was met Abram 

meegereisd. Ook Lot had veel schapen, ………. en koeien. Hij had een grote familie en veel slaven. 

6-7 Abram en Lot hadden zo veel vee dat er niet genoeg eten was voor al die dieren. Het land was te ………. voor hen 

allebei, en er woonden ook al andere volken. De ………. van Abram kregen steeds ruzie met de herders van Lot. 

Daarom konden Abram en Lot daar niet allebei blijven wonen. 

8 Abram zei tegen Lot: ‘We moeten geen ………. maken, en onze herders ook niet. We zijn toch ……….? 9 Laten we 

apart gaan wonen. Er is genoeg land. Als jij naar de linkerkant gaat, ga ik naar ……….. Maar als jij liever naar rechts 

gaat, ga ik naar links.’ 

10 Lot keek goed om zich heen. Hij kon over het dal van de rivier de ………. kijken, helemaal tot de stad Soar. In dat 

gebied lagen ook Sodom en ……….. Die steden waren toen nog niet verwoest door de Heer. Lot zag hoe mooi het land 

daar was. Het was net zo mooi als de tuin van Eden en als Egypte. En er was overal genoeg water. 11-12 Daarom koos 

Lot het dal van de Jordaan. 

Abram en Lot gingen uit elkaar. Abram bleef in Kanaän wonen, en Lot ging naar het oosten. Hij ging in het dal van de 

Jordaan wonen, in de buurt van Sodom. 13 In Sodom waren de mensen ………... Ze deden dingen die de Heer niet 

goed vond. 

14 Toen Lot weg was, zei de Heer tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, naar het noorden en het ……….., naar 

het oosten en het westen. 15 Al het land dat je ziet, zal ik aan jou en aan je ………..  geven. Het zal altijd van jullie 

zijn. 16 Ik zal je heel veel nakomelingen geven. Ze zullen ontelbaar zijn, net zoals het ………..  op aarde ontelbaar is. 

17 Je kunt overal heen gaan, want ik zal het land aan jou geven.’ 18 Abram ging op weg. Hij ging wonen bij de eiken 

van Mamre bij de ………..   Hebron. Daar bouwde hij weer een altaar voor de Heer. 

 

zuiden , goud, Jordaan, zand, familie, bezittingen, nakomelingen, ruzie, klein, schapen, neef, altaar, geiten, 

herders, Gomorra, rechts, stad, slecht 

Woordzoeker: Dezelfde woorden hierboven staan ook in de woordzoeker. Wat is de oplossing? 
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Voor de jongere kinderen – Zoek de 10 verschillen 
In de dienst lazen we de 10 geboden. Hier zie je Mozes met de 2 stenen platen. Kun jij 10 verschillen vinden? 

 

Abraham laat Lot kiezen. Lot kiest het 
Oosten. Daar zijn veel water en bomen. Kun 
jij hem de weg wijzen? 
 

 

 


