
Nieuwsbrief 16 MEI 2021 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl  

 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman en zal de 
preek gaan over het 4e gebod van de 10 geboden 
(Exodus 20: 8-11): Gedenk de sabbatdag (de rustdag). 
Wat betekent dit voor ons vandaag? We lezen verder 
Markus 2 : 27 - Markus 3 : 1 – 6.   
Muzikale medewerking wordt verleend door Scott Baks 
(orgel/piano), Naomi de Jong (dwarsfluit), Aron Donk 
(viool), Lidia Faro en Lukas de Jong (zang). 
In de avonddienst gaat ds. Alblas uit Katwijk voor. We 
lezen Johannes 14 : 15 – 17 en Johannes 17 :   1 – 13. 
De muzikale begeleiding is in handen van Anneke van 
Genderen (orgel/piano), Ruth van Veldhuizen (dwars-
fluit) en Jennina Zwijnenburg & Willeke Faro (zang). 

Collecten 
1. Diaconie (Woord en Daad) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
 21-05 Tweedehands Boekwinkeltje, 13.00-18.00 uur  
     ,,     Verkoop liedbundel KLR, 14.00-18.00 uur Rank  

Meeleven  
• Arie den Boer (Wilhelminalaan 88, 3381 BR) heeft 

afgelopen week een PEG-sonde gekregen. De volgende 
dag mocht hij weer thuis komen. We bidden om zegen 
voor hem en Hetty. 

• Lo Boer (Prins Bernhardlaan 3, 3381 AV) heeft het 
ziekenhuis mogen verlaten. Naast de dankbaarheid 
bidden we om zegen en een goed herstel. 

• Gerie Meijer (Johan de Kreijstraat 1, 3381 DG) is 
thuisgekomen uit het ziekenhuis. Haar man, Peter 
Meijer, zal naar verwachting dit weekend volgen. We 
bidden om Gods zegen voor hen beiden en zijn dankbaar 
dat zij voor hun kinderen bewaard zijn gebleven. 
 

Creatief kerk-zijn 
N.a.v. de oproep om mee te doen aan ‘Creatief kerk-zijn’ 
hebben wij enthousiaste reacties ontvangen. Het 
voornemen is nu om de voorraad knutsels komende 
maanden uit te breiden en in het najaar een ‘Creabeurs’ 
in De Rank te houden waarbij alle gemaakte creaties 
worden verkocht voor een goed doel. 
Heeft u/heb jij de oproep gemist en wilt u/wil jij alsnog 
aansluiten of zijn er ideeën, van harte welkom! Geef 
uw/jouw gegevens door aan Wendy van Tuijl, 06-
40102351, dan houden we u/jou op de hoogte van de  
ontwikkelingen. Na de zomer volgt meer informatie over 
hoe, wat, waar en wanneer. 

 
 
=============================== 

• Mw. P. Donk-Hakkesteeg (Doetseweg 6B, 3381 KG) is 
woensdag 12 mei verhuisd van het Beatrixziekenhuis 
naar het Gasthuis. Daar zal zij beginnen aan een traject 
van revalidatie om te herstellen van de operatie aan 
haar heup. Haar postadres is: Revalidatie & Herstel 
Gorinchem (Het Gasthuis), Banneweg 61, Postbus 90, 
4200 AB Gorinchem. We wensen haar Gods zegen en 
kracht toe bij het herstel. 

• Dhr. Jaap Muilwijk (Dorpsstraat 16, 3381 AG) zal 
komende dinsdag, 18 mei, worden geopereerd in het 
Beatrixziekenhuis te Gorinchem. In de dienst zullen we 
bidden om Gods zegen over deze zware operatie en ook 
om Gods bescherming en kracht voor hem. 
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Liturgie morgendienst 
Gezang 444 : 1 
Stil gebed  
Votum & Groet 
Psalm 92 : 1 
Wetslezing 
Gezang 234 : 2 
Gebed   
Kindermoment 
Schriftlezing: Exodus 20 : 8 - 11  
                       Markus 2 : 27 - Markus 3 : 1 - 6 
Kleurrijk 107 - Toen de Heer was opgestaan 
Preek: Het vierde gebod: Gedenk de rustdag 
Kleurrijk 153 - Stil 
Dankgebed 
Psalm 147 : 10 
Zegen 

Klr 107 – Toen de Heer was opgestaan 
1. Toen de Heer was opgestaan 
is Hij weer teruggegaan 
naar Zijn Vader in de hemel, 
daar kwam Hij vandaan. 
Daar zit Hij nu op de troon 
om te helpen en te troosten. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
 
2. Toen de Heer was opgestaan 
is Hij weer teruggegaan 
naar Zijn Vader in de hemel, 
daar kwam Hij vandaan. 
Hij regeert met vaste hand 
van het westen tot het oosten. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
 
3. Toen de Heer was opgestaan 
is Hij weer teruggegaan 
naar Zijn Vader in de hemel, 
daar kwam Hij vandaan. 
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid, 
zal Hij nu met blijdschap oogsten. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
Glorie voor de allerhoogste God. 

 
 

Klr 153 - Stil 
1. Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer. 
Houd mij vast 
in uw sterke hand. 
 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 
 

2. Vind rust mijn ziel 
in God alleen. 
Ken zijn kracht, 
vertrouw Hem en wees stil. 
 
Als de oceaan…  
 

Gemeenteavond IZB FocusScan di 1 juni 
De FocusScan voor het IZB Focustraject is gisteren 
afgesloten. Wij willen iedereen bijzonder hartelijk 
bedanken voor het invullen van de enquête. We kunnen 
alvast vertellen dat hij meer dan 300 keer ingevuld is 
door jong en oud. Wij zijn blij met uw en jouw 
betrokkenheid op de gemeente. En hoe nu verder? 
Op dinsdag 1 juni zal de IZB de resultaten van de 
enquête presenteren tijdens een gemeenteavond. 
Samen met de IZB hopen wij ook deze avond op net zo’n 
indrukwekkende opkomst als bij de FocusScan. Houdt 
deze avond dus vrij om de resultaten gepresenteerd te 
zien, maar zeker ook om hierover mee in gesprek te 
gaan. Dit zal gaan middels enkele stellingen die betrek-
king hebben op de FocusScan uitslag. De interactie 
voor wat betreft het reageren op stellingen zal via 
Whats@pp gaan, waarvoor er op 1 juni een telefoon-
nummer beschikbaar zal zijn.  
De gemeente-avond zal vanuit de kerk gehouden 
worden waar een beperkt aantal mensen aanwezig 
kunnen zijn. Net als tijdens de kerkdiensten kan 
iedereen de avond live online volgen.  
Door de verhalen achter de scores ook te horen, kan de 
IZB na de gemeenteavond, van het onderzoek een 
rapport maken. Het rapport zal op 1 juli met de 
kerkenraad besproken worden, waarbij de IZB een 
voorstel aangaande de 
missionaire roeping van 
de gemeente zal 
toelichten. 
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Liturgie avonddienst 
Psalm 65 : 1 + 2 (N.B.)  
Votum en groet 
Psalm 121 : 1 + 4 
Geloofsbelijdenis 
Gezang 234 
Gebed 
Schriftlezing: Johannes 14 : 15 – 17 
                       Johannes 17 :   1 – 13 
Kindermoment - Filmpje 
Gezang 445 : 2 + 3 
Preek – Johannes 17 : 9a 
Kleurrijk 203 – Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
Dankgebed en voorbede / Collectemoment 
Psalm 43 : 4 + 5 
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 Heil'ge 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, 'k 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… 

Elders wonende gemeenteleden 
Een groot aantal gemeenteleden woont door 
omstandigheden al een tijd buiten het dorp. Denken we 
ook aan hen in deze week voor Pinksteren? 

 
In Tiendwaert (Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld- 
Giessendam) verblijven: 
- Mw. M.H. van der Pijl - Golverdingen, afd. Den Bout 
- Mw. A.E. van Beest - Visser ( kamer 34) 
In Woon- en zorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 
85, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam: 
- Mw. A.W. Boogaard - Bouwman (kamer 143) 
- Mw. J. den Ouden - Brouwer (kamer 131) 
- Mw. S. Wijnja - Zeilstra, (kamer 139) 
- Mw. M. Dame - Lemmen, (kamer 451) 
- Mw. E. van Dijk - Rochat (kamer 119) 
- Mw. G. Timmer - Versluis (kamer 89) 
In Woon- en zorgcentrum “Pedaja”, Claversweer 1, 
3371 PR, Hardinxveld-Giessendam. 
- Mw. J. Harrewijn - Versluis (kamer 008) 
In Woon- en zorgcentrum “Open Vensters”, 216, 
Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide. 
- Mw. C.P. van Hoorne - Muijlwijk 
In Waerthove, Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht 
- Dhr. D. IJzerman, De Alblas 
In Parkzicht, Reigerlaan 36, 3362 PE Sliedrecht 
- Mw. D. Boer - de Jager 
In Matthijs Marijke, Sluis 1. 3381 DK Giessenburg 
- Joke Slob 
In ASVZ: ‘De Merwebolder Zeeldraaier 7, 3363 WD, 
Sliedrecht 
- Lidewij Hardendood 
In ASVZ: ‘De Merwebolder, Sliedrecht. 
- Willem Jasper Hardendood, Touwbaan 17, 3363 WB 
- Klazina van Bruggen, Spoelmaker 3, 3363 WH 
In De Fontein, Gildeweg 76 L, 4204 GJ Gorinchem. 
- Gerdina Hak 
In Woonlocatie Griendweg, Griendweg 16 D, 4208 AA, 
Gorinchem 
- Jimi Romeyn 
Verder in Gorinchem: 
- Hans Donk, Wijnkoperstraat 94L, 4204 HK 
- Sitska Ouwerkerk, Nieuwstad 207 A, 4201KW 
In Woonzorgcentrum “De Zes Molens”, De Zes Molens 2, 
4223 SC Hoornaar. 
- Mw. A.C. Verhoeven - Harrewijn, Kamer 40 
In de Dr. Mr. W. v/d Bergstichting, Zwarteweg 20, 
2201 AC, Noordwijk 
- Dhr. T. de Vos 
In Verpleeghuis “De Nassau-Odijckhof” Nassau- 
Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen-Rijsenburg 
- Mw. C.W. van den Berg - Michielse 
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Als kanker je raakt  
* De stichting ‘Als kanker je raakt’, 
organiseert 19 mei online 
bijeenkomsten:  
-’s ochtends (10.00 – 12.00 uur): 
Kanker heeft impact op veel 
aspecten van je leven, ook op je 
geloofsleven. In de ochtend wordt hierover met elkaar 
gesproken. Voor info en aanmelden: 
www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/kanker-en-
geloof-online-bijeenkomst/.  
-’s avonds (19.30 – 21.30 uur): Iemand van wie je houdt 
is overleden. Niets is meer zoals het was. In de 
avondbijeenkomst gaat het over rouw en is voor 
nabestaanden. Voor info en aanmelden: 
www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-
ontmoeting-rouw-in-mijn-hart-2/ 

  
 
* 28 mei – 30 mei weekend Ameland. Ben jij tussen de 
18 en 35 jaar en heb je kanker (gehad) of ben je naaste 
van iemand met kanker? Kom dan van 28 t/m 30 mei 
2021 een weekend op Ameland. Het thema is: Lead us 
through the storm. Er is ruimte voor ontmoeting, 
gesprek over leven en 
geloven, een lach en een 
traan en we gaan heerlijk 
uitwaaien op het strand. 
Voor meer informatie stuur 
een mailtje naar: 
young@alskankerjeraakt.nl 
 
 
 

Bijlage voor de kinderen – 16 mei 2021 
 

Woordzoeker: Zoek de woorden 

die met deze zondag te maken 

hebben. Streept ze door. Met de 

overgebleven letters kun je een zin 

maken. 

 

God 

goed 

kracht 

liefde 

psalm 

regel 

                     tien 

wet 

 
 

 

 

 

http://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-ontmoeting-rouw-in-mijn-hart-2/
http://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-ontmoeting-rouw-in-mijn-hart-2/
mailto:young@alskankerjeraakt.nl
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Kleurplaat 10 geboden: 

 
 

Wat gebeurde er op welke dag van de schepping? 

 

 

 

Lees Genesis 1 God schept in 6 dagen 

alles, maar wat wordt er op welke dag 

gemaakt? 

Controleer je antwoord met de puzzel op 

de volgende pagina.  

 

Wat wordt op de 6e dag gemaakt?  

 

………………… 

 

En wat doet God op de 7e dag?  

 

………………… 
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