
Nieuwsbrief 25 april 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en we 
lezen Mattheüs 22: 23-33. Hierin reageert Jezus op een 
vraag van de Sadduceeën. Deze groep rijke en machtige 
leiders van het volk geloven wel in God, maar niet in een 
leven na de dood. Dat klinkt hen absurd in de oren. 
Jezus probeert hen te doen inzien wat ze missen. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Arie Jaap de 
Kok (orgel), Feline van Tuijl (piano), Marieke Donk 
(dwarsfluit), Margreet Muilwijk & Anne-Marie Meerkerk 
(zang). 
In de avonddienst gaat ds. J. Holtslag voor. Is geloven 
te mooi om waar te zijn? Hebben we niet gewoon te 
zeggen dat de Bijbel een sprookjesboek is met inspire-
rende verhalen en personen? Wat maakt geloven tast-
baar en reëel? Wil ik ook eerst te zien voordat ik geloof 
of kan ik geloven zonder te zien? We lezen Johannes 
20:24 - 31 en Kolossenzen 3 : 12-16 en komen te spre-
ken over een ringsteeksleutel. De muzikale begeleiding 
is in handen van Leen Donk (orgel), Marieke de Ruiter 
(piano) en Aty Muilwijk & Josette Kemkes (zang). 

Collecten 
1. Diaconie (Eleos) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor bijbels 
onderwijs op scholen in Rwanda.  

Gebedskalender 
De nieuwe GEBEDSKALENDER is volgende 
week zondag 2 mei op de site van de kerk 
te lezen. U kunt eventueel een geprinte 
kalender vinden in een bak aan de Bogerd 8 
en aan de Dorpsstraat 2. Schroom niet om 
meerdere exemplaren mee te nemen ook voor andere 
geïnteresseerden. Voor het aanleveren van gebeds-
punten via de mail is het adres: 
annemarieverspuij@live.nl. 

Agenda 
26-04 Reis door de Bijbel – Jesaja, 19.30 uur  
28-04 Break in de week, 19.15 uur 
29-04  Perkplantenactie, 09.00-18.00 uur Rank 
01-05  Perkplantenactie, 09.00-13.00 uur Rank 

Meeleven 
• Afgelopen donderdag is Rita van de Vlist (Wilhelmina-

laan 37, 3381 BN) geopereerd vanwege een hernia. Vrij-
dag mocht zij weer thuis komen. We wensen haar Gods 
zegen over het herstel. 

• Dinsdag 20 april is Jochem Venis (Burg. van der Brug-
gelaan 8, 3381AC) weer met spoed opgenomen in het 
ziekenhuis. Hij heeft te maken met kinkhoest. Gelukkig 
is zijn situatie stabiel. We bidden voor hem en voor Wil-
co en Charlotte, Johanna en Jonathan. 

• Woensdag 21 april is dhr. Arie Stam (Emmalaan 21, 
3381 AJ) opgenomen in het Beatrixziekenhuis vanwege 
een darmontsteking. We bidden om Gods zegen over de 
behandeling en voor een goed herstel. 

Huwelijksjubileum 
Donderdag 29 april is het 55 jaar geleden 
dat Arie en Riet van Noordennen (Johan de 
Kreijstraat 34, 3381 DG) in het huwelijk 
traden. Van harte willen we jullie feliciteren met dit 
jubileum en jullie Gods zegen wensen samen met 
kinderen, klein en achterkleinkinderen. 

Aanmelden Kerkdiensten 
Wanneer u zich aangemeld heeft voor de kerkdiensten via 
Kerktijd.nl, maar u verwacht de komende tijd een aanmel-
ding nog niet aan te nemen, wilt u dan via Kerktijd.nl “tij-
delijk inactief” instellen? Dit geldt uiteraard ook voor de 
Rank. Dit voorkomt extra werkzaamheden. Indien u naar 
de kerk wilt, maar nog niet aangemeld bent: Meldt u dan 
aan via Kerktijd.nl (zie aanmeldprocedure hervormd-
giessenburg.nl). Heeft u geen e-mailadres, bel dan 06-
23885406 (dinsdag- t/m vrijdagavond tussen 19.00-
21.00 uur). U wordt dan geregistreerd als deelnemer/ be-
zoeker. De Kerkrentmeesters 
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Liturgie morgendienst 
Psalm 150 : 1 (N.B.) 
Stil gebed - Votum & Groet 
Gezang 300 : 1 + 4 
Wetslezing 
Psalm 147 : 10 
Gebed 
Kindermoment 
Schriftlezing Mattheüs 22 : 23 - 33  
Kleurrijk 85 - Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
Preek  
Kleurrijk 191 - Er is een dag 
Dankgebed 
Psalm 149 : 5 (N.B.) 
Zegen 

Kleurrijk 85 - Zou voor de Heer  
Zit je in het donker? 
Jezus zal er zijn. 
Is je hart vol zonde? 
Jezus maakt het rein. 
 

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn, 
voor de Heer iets te wonderlijk zijn? 
 

Kijkje weer zo somber? 
Jezus maakt je blij. 
Zit je vastgebonden? 
Jezus maakt je vrij. 
Zou voor de Heer… 
 

Dan wordt alles anders, 
kan je zoveel meer. 
Kijk eens wat je aandurft 
samen met de Heer! 
Zou voor de Heer… 

Kleurrijk 191 - Er is een dag 
Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap,  
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid. 
 

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen! 

Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, 
overwonnen voor altijd. 
Spoedig zullen wij …. 
 
Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
deel je in zijn heerlijkheid. 
Spoedig zullen wij …. 

Rondreis door de bijbel - Jesaja 
Jesaja is de prins onder de profeten. 
Hij schrijft niet alleen majestueuze 
poëzie, maar ook brengt hij een hoop-
volle boodschap over de komst van de 
Koning. Bekend zijn de woorden: Hoe 
welkom is de vreugdebode die over de 
bergen komt aangesneld, die vrede 
aankondigt en goed nieuws brengt, die redding 
aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ Deze 
profetie is van Jesaja en wordt volgens de evangeliën 
in Jezus vervuld. Het derde deel van de Bijbelcursus put 
uit de hoofdstukken 40-55. Voor zij-instromers geeft 
reisleidster Metta Wierenga een terugblik op de twee 
eerdere afleveringen. Maar het is ook heel goed mogelijk 
om die lessen achteraf nog te volgen. Onze aandacht en 
tijd meer dan waard! Te publiceren op YouTube/ 
WijzijnHG, maandagavond 26 april om 19:30 uur. 

Kopij Zaaier  
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de meivakantie op vrijdag 7 mei a.s. 
niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. 
het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandag-
avond 26 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar 
zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren  
bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8). 
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Liturgie avonddienst 
Psalm 27 : 4 (N.B.)  
Votum en groet 
Gezang 250 : 1 + 4 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 62 : 5 
Gebed 
Schriftlezing:Johannes 20:24-31, Kolossenzen 3:12-17 
Psalm 119 : 53 
Preek 
Kleurrijk 12 - psalm 56 : 4 
Dankgebed en voorbede 
Collectemoment 
Kleurrijk 204 : 2 + 4 
Zegen 

Kleurrijk 12 - psalm 56 : 4 
4. Ik prijs uw woord, uw woord dat blijft bestaan. 
Ik prijs U, God, om wat U hebt gedaan. 
Ik ben niet bang meer, wie doet mij iets aan? 
Mijn dank wil ik betalen. 
Bevrijd door U kan ik weer ademhalen. 
U wijst de weg, ik kan niet meer verdwalen. 
Uw licht zal voor mijn ogen blijven stralen. 
Zo kan ik verder gaan. 

Kleurrijk 204 : 2 + 4 
2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
4. Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel ) 
mijn weg gelopen heeft.    ) 2x 
 

Break in de week - Slotaflevering 
Komende woensdag 28 april sluiten we de reeks uitzen-
dingen af. Ontstaan met als doel om elkaar te ontmoe-
ten nu deze bijzondere periode vraagt om een ‘anders 
dan anders’ aanpak. Een veelheid aan gemeenteleden 
(en breder..) heeft spontaan medewerking verleend, 
waarvoor veel dank. We leven tussen het Paas- en Pink-
sterfeest. We gedenken en zijn dankbaar voor/aan onze 
levende Koning! Deze laatste uitzending draait om 
“Nieuw leven en/in verwon-
dering”. We beginnen met 
een niet ongezellige wande-
ling door het nieuwe Gies-
senburgse park, noem het 
gerust een ontdekkingsreis! 
De sessie vervolgt in een huiskamer aan de koffietafel. 
Meer verklappen we hier niet. Voor jong en oud! 
YouTube/WijzijnHG, woensdag 28 april, 19.15 uur. 
Leren, genieten en verwonderen… 

Perkplantenactie 
Vrijdag 30 april van 9.00 tot 
18.00 uur en zaterdag 1 mei 
van 9.00 tot 13.00 uur staan 
wij bij de Rank met twee karren 
perkplanten. 
Door de corona organiseren we het op deze manier. Zie 
al het moois en koop naar hartenlust! 

4 mei comité 
Het 4 mei comité Giessenburg/Giessen-Oudekerk zal 
gezien de huidige omstandigheden geen herdenking 
organiseren in de avond. Wel willen wij u uitnodigen om 
gedurende de dag op 4 mei 
op een zelfgekozen tijdstip, 
langs te lopen bij het monu-
ment bij de kerk en het vlie-
geniersmonument. Ook de 
jongeren en kinderen willen we graag hierbij betrekken. 
Een moment van respect en bezinning wat op 
anderhalve meter gedaan kan worden. Als teken van 
verbondenheid met elkaar willen wij u vragen om een 
bloem neer te leggen als eerbetoon aan hen die hun 
leven gaven voor onze vrijheid. En apart maar toch 
samen, thuis of waar we ook zijn, om 20.00 uur twee 
minuten stil zijn en herdenken. En op 5 mei in dank-
baarheid vieren dat we al zolang in vrijheid mogen leven. 
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Doe mee aan de FocusScan! 

Onze missie als Hervormd Giessenburg, opgetekend en te-
rug te vinden op de website is; ‘Samen willen we Jezus 
vinden, volgen en verkondigen’. 
In de door verschillende oorzaken veranderende tijd waar 
we in leven, willen we als gemeente kijken hoe we deze 
missie van ‘vinden, volgen en verkondigen’ meer handen, 
voeten én woorden kunnen geven. 
De IZB wil gemeenten ondersteunen bij hun missionaire 
roeping door middel van het Focustraject. Een traject dat 
in de afgelopen jaren in verschillende gemeenten zijn 
vruchten reeds afwerpt. De Focus van het traject ligt op; 
wat de gemeente nodig heeft om het christelijke geloof te 
vertalen, dus missionair te zijn in velerlei vormen. 
Het IZB Focustraject is een leerproces, waarbij twee 
belangrijke bewegingen beoogt worden, namelijk; 
1) een beweging naar binnen, naar het hart van de ge-
meente én naar ons eigen hart 
2) een beweging naar buiten, naar de mensen om ons heen 
Om te kijken of het IZB Focustraject ook iets voor onze 
gemeente is en af te stemmen waar de missionaire 
behoeften, leerpunten en uitdagingen van de gemeente 
liggen, hebben wij uw 
en jouw hulp nodig met 
het invullen van een 
FocusScan! Door het 
invullen van de enquête 
geven we de IZB inzicht 
over de mate van missionair zijn in de gemeente. De en-
quête kunt u vanaf 25 april tot 16 mei online invullen via 
de onderstaande link. 
Dubbelklik hierop of plak deze in uw internetadresbalk en 
u komt bij de FocusScan: 
https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9v3G2ClgTvn
RaKi 
Wanneer u niet in de gelegenheid bent deze FocusScan 
online in te vullen, kunt u een papierenversie opvragen bij 
Teus Visser; via tvisser@hervormdgiessenburg.nl of 06-
13138886 dan brengen we hem bij u langs. De ingevulde 
enquête kunt u terugbrengen op Kerkweg 2a. 
Op dinsdag 1 juni wordt er een gemeenteavond gehouden 

waarop kort de resultaten van de vragenlijst worden ge-
presenteerd. ZET HEM ALVAST IN UW AGENDA! We gaan 
dan aan de hand van enkele stellingen met elkaar in ge-
sprek over de uitslag. Dan willen we graag uw en jouw ver-
halen achter de scores horen. U kunt tijdens deze avond 
ook meedoen vanuit huis. Via whatsapp is het dan moge-
lijk om vanuit uw huiskamer te reageren. De IZB maakt van 
het onderzoek èn de gemeenteavond een rapport, dat in 
de kerkenraad wordt besproken. In afwachting van de 
resultaten zullen we u blijven informeren over de 
voortgang van het 
Focustraject. Al nieuwsgierig naar het IZB Focustraject? 
Neem gerust alvast een kijkje op www.izb.nl/focus/over-
izb-focus. 

Boodschappenservice 
In de Coronatijd is hier regelmatig over bericht en ook ge-
bruik van gemaakt. Nu een kleine update. Nog steeds kan 
er een beroep worden gedaan op deze service. 
Bij tijdelijke situaties, wanneer er bij voorbeeld sprake is 
van quarantaine, kan een beroep worden gedaan op de se-
rvice. De boodschappenservice werkt met een lijst van 
vrijwilligers die voor iemand de boodschappen kunnen re-
gelen, zowel in de winkel en het eventueel thuis bezorgen. 
Het betreft de boodschappen die in centrum Giessenburg 
kunnen worden gedaan. Als coördinator koppelt Ine van 
der Laar de vragers en vrijwilligers aan elkaar. Zij maakt 
graag gebruik van een ruim bestand. Opgave voor service 
of vrijwilligers kunt u het best bij haar aangeven. Via 06-
19472143 of ine@vanderlaar.com. Eventueel kunt u ook 
navragen bij de diaconie 
diaconie@hervormdgiessenburg.nl of of 06-12762100. 

Vliegen voor het Koninkrijk' 
Koningsdag 27 april, 20.30-21.45 uur 
Met de diaconiecollecte ondersteunen 
we jaarlijks het werk van de MAF. De 
MAF richt zich sterk op minder toe-
gankelijke gebieden waar hulp nodig is. 

Daarbij worden Mafpiloten ingezet. De piloten willen 
dienstbaar zijn aan Gods Koninkrijk. Welke ongewone keu-
zes moeten zij maken als het vliegtuig wordt ingezet voor 
een ambulancevlucht? Hoe verlopen vluchten in Angola 
waarbij kerken ondanks hun eigen armoede voedsel delen 
met geloofsgenoten in het land? 
Hierover kunt u meer zien en horen op Koningsdag in een 
programma met piloten, Jurjen ten Brinke en muzikale 
bijdragen van Marcel en Lydia Zimmer. 
Kijk naar het programma ‘Vliegen voor het Koninkrijk’ via 
www.maf.nl/livestream  

mailto:ine@vanderlaar.com
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Bijlage voor de kinderen – 25 april 2021  
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Voor de jongere kinderen – Zoek de 10 verschillen 

Mozes ziet een brandende doornstruik die niet verbrandt. Het blijkt God te zijn en Mozes gaat met Hem 

spreken. Kun jij 10 verschillen vinden? 

 

 

Mozes ziet een brandende doornstruik. Kun jij hem de weg wijzen? 

 

 


