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Bij de diensten – 1e Pinksterdag 
Deze zondag vieren we 
het Pinksterfeest. In de 
morgendienst gaat ds. M. 
Dubbelman voor. De 
schriftlezing uit Handelin-
gen 2: 1-4 en Efeze 4:1-
13. We zullen nadenken 
over de vraag wat Pink-

steren voor ons als gemeente betekent. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Arie Jaap de Kok (or-
gel), Marieke Donk (piano) Liezeke Schakel (saxofoon), 
Ronald Overduin (gitaar), Marijke de Kuiper (Cajon), Da-
niël Holtslag (basgitaar/zang) en Lotte van Genderen 
(zang).  
De avonddienst wordt geleid door ds. J. Holtslag en we 
lezen Hebreeën 2 en Johannes 12:44-50. De kern van 
de prediking is dat Pinksteren niet beperkt moet wor-
den tot een moment, maar dat het Pinksteren moet blij-
ven. Een voortgaande doorwerking van de komst van de 
Geest in de gelovigen. De muzikale begeleiding is in 
handen van Robert van Eijl (orgel/piano), Emma Trouw-
borst (dwarsfluit) en Miranda Romeijn & Willemieke van 
Wingerden (zang).              

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Pinksterzendingscollecte 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Gebedskring 
We zijn blij als gebedskring dat het weer mogelijk is om 
samen te komen. We doen dit op dinsdag 25 mei om 
20.15 uur in de kerk. Van harte welkom! 
 
 

Bedankt 
Wij willen iedereen heel erg bedanken voor de vele kaar-
ten, whatsappjes, mooie woorden en felicitaties die wij 
hebben ontvangen voor ons huwelijk. Wij hebben enorm 
genoten van deze dag samen met onze familie en vrien-
den! Alle eer aan God!  
Coen en Eline Hartog-Timmermans 

Meeleven  
• Deze week is Arie Stam (Emmalaan 21, 3381 AJ) 

opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Hij zal vermoe-
delijk daar blijven totdat hij geopereerd zal worden 
vanwege de ontsteking die nog steeds aanwezig is. In 
de voorbede bidden we om zegen en Gods nabijheid. 

• Dhr. Jaap Muilwijk (Dorpsstraat 16, 3381 AG) heeft 
afgelopen dinsdag 18 mei, een zware operatie onder-
gaan in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn 
dankbaar dat deze operatie heel goed is verlopen en ook 
het herstel voorspoedig gaat. De verwachting was dat 
hij nog een week in het ziekenhuis zou moeten blijven, 
maar donderdag 20 mei mocht hij al naar huis om daar 
verder te herstellen. In de dienst zullen we hiervoor 
danken en we wensen hem Gods zegen over het herstel. 

• Ruben Nuijten (Dorpsstraat 4, 3381 AG) heeft woens-
dagmiddag 19 mei zijn arm op twee plaatsen gebroken. 
Zijn rechterarm zit nu in het gips. We wensen hem Gods 
zegen toe bij het herstel. 

Agenda 
25-05 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
28-05 Verkoop bundel Kleurrijk, 14.00-18.00 uur Rank 
     ..     Boekwinkeltje open, 13.00- 18.00 uur 

 



  

______________________________________________________________________________ 

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl 
Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl 

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

 

  Liturgie morgendienst 
Psalm 118 : 12 
Votum en groet  
Opwekking 334 –  
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
Wetslezing  
Gezang 477 : 1 + 2 
Gebed / Kindermoment  
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 4  
                       Efeze 3 : 17 – 4 : 13 
Kleurrijk 16 - 68 : 3 
Preek – Pinksteren en de kerk 
Opwekking 404 – Laat de vlam weer branden 
Dankgebed en voorbede / Collectemoment  
Gezang 456 : 1  
Zegen  

Klr 184 – De wind steekt op 
Als de hemel openbreekt, 
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest 
ons met zijn kracht bekleden. 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 
 
Als U heilig vuur ontsteekt, 
als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. 
 
Wek ons tot leven …. 
 
De wind steekt op…. 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie avonddienst 
Psalm 87 : 1 + 2 (N.B.) 
Votum en groet 
Psalm 87 : 3 + 4 (N.B.) 
Geloofsbelijdenis 
Gezang 242 : 7 
Gebed 
Schriftlezing: Johannes 12 : 44 - 50   
                       Hebreeën 2 
Kleurrijk 125 – Er is een verlosser 
Preek 
Kleurrijk 184 – De wind steekt op 
Dankgebed en voorbede 
Collectemoment 
Psalm 143 : 10 
Zegen 

Klr 125 – Er is een verlosser 
Er is een Verlosser  
Jezus, Zoon van God  
Kostbaar Lam van God, Messias  
Heilig God is Hij 
 
Jezus mijn Verlosser  
Niemand is aan U gelijk  
Kostbaar Lam van God, Messias  
Maakt van zonden vrij 
 
Dank U, o mijn Vader  
U gaf Uw eigen Zoon  
Uw Geest als hulp voor ons totdat  
Het werk op aarde is gedaan 
 
Ja, de dag zal komen  
Dat ik Jezus zie  
Dan zal ik mijn Koning dienen  
Voor eeuwig en eeuwig  
 
Dank U, o mijn Vader… 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.knipoog.nu/tag/pinksteren/&psig=AOvVaw3Rt9CJAZN9CmovFa836kFH&ust=1590784445766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDI24O01-kCFQAAAAAdAAAAABA9
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Aanbod vakantiebijbelgids 
Ook voor dit jaar is er een bestelling 
gedaan voor de vakantiebijbelgids 
“Onderweg” bij Ark Mission. Een 
exemplaar voor de leeftijd vanaf de 
jongvolwassenen en een exemplaar 
voor alle Kids  in de leeftijd van 3-10 
jaar. De edities voor kinderen en 
volwassenen sluiten op elkaar aan. Vanaf 28 mei is de 
gids (gratis) op te halen op vrijdag in de Rank bij de tafel 
waar de bundel “Kleurrijk” is te verkrijgen tussen 14.00 
en 18.00 uur. Ook liggen er vanaf volgende week 
exemplaren, om mee te nemen, op de leestafel in de 
kerk bij de toreningang en bij de lectuurwand in De 
Rank. Van harte aanbevolen. 

(Bijbel)creche zoekt mensen 
Wekelijks bezoekt een groep-
je enthousiaste kids de 
crèche en Bijbelcrèche. Wat 
is er nu mooier dan jonge kin-
deren mogen vertellen over 
de liefde die God voor hen heeft! We maken ze bekend 
met de bijbelverhalen en het onderlinge contact tussen 
de kinderen wordt natuurlijk ook gestimuleerd. Hoe 
waar-devol is het om van jongs af aan samen op te 
groeien binnen de kerk! Voor ouders die niet naar de 
kerkdienst gaan is er wel de mogelijkheid om hun 
kinderen bij de crèche te brengen, zodat in ieder geval 
thuis in alle rust de dienst meebeleefd kan worden.  
We zijn nog hard op zoek naar mensen die het leuk vin-
den Bijbelcrèche te doen. We kunnen ook nog helpers 
gebruiken! Meld je aan bij Lianne van Oenen 
(liannestam@hotmail.com). Vind je het leuk om mee te 
organiseren? Meld je dan ook bij Lianne.  

Uitbreiding AV-team  
Heb je hier altijd al eens 
willen zitten, grijp dan 
nu je kans! Deze lege 
stoel wacht op jou! 
Omdat Studio-KRM ook 
in de toekomst haar 
bijdrage blijft leveren 
aan het mogelijk maken van de online kerkdiensten, 
zouden we graag het huidige AV-team uit willen breiden 
met enkele enthousiaste gemeenteleden. Het huidige  

 
AV-team bestaat nu uit 3 personen voor de 
beelduitzending en 3 personen voor de bediening van 
het geluid. Dat mag dus best wat meer worden! Vindt 
u/jij het leuk om eens mee te kijken bij beeld en/of 
geluid of wil je je direct aanmelden dan kan dat 
natuurlijk ook. 
Met name de jeugd vanaf ±18 jaar willen we ook van 
harte uitnodigen om je voor dit stukje gemeentewerk in 
te zetten eens te overwegen. Maar bent u 75 dan bent 
u uiteraard ook welkom! Meldt je aan via 
AV@hervormdgiessenburg.nl of neem contact op met 
Erik de Bruijn (06-51339141) voor meer info. 

Liedbundel Kleurrijk 
Vanaf 21 mei tot 2 juli 
is elke vrijdagmiddag 
van 14.00 uur –18.00 
uur de liedbundel 
Kleurrijk te verkrijgen 
(te koop ‘-) in de Rank. 
Vanwege de ruime 
ruimte heeft be-
heerder Daan hiervoor 
zaal 1 aangewezen, 
alwaar Tineke en Jan 

zich verheugen op onze komst. De prijs per bundel 
bedraagt € 6,50. We zingen al een poos liederen uit 
Kleurrijk, maar nu is dan het moment aangebroken dat 
we zelf één of meerdere exemplaren aan kunnen 
schaffen, en op velerlei momenten kunnen putten uit de 
liederenschat die er in verzameld is. Het woord ‘verza-
meling’ is echt wel van toepassing, want de liederen 
komen uit meerdere bronnen. Zo zijn er Psalmen in op-
genomen, maar ook liederen uit bijvoorbeeld Weerklank, 
Op Toonhoogte en de Joh. de Heer bundel. Niet te 
vergeten veel kinderliederen. En meer…  De vraag wordt 
wel eens gesteld “stappen we nu echt over op (alleen) 
liederen uit Kleurrijk?” Dat is niet het geval. We blijven 
zingen uit de Psalmen in de oude en nieuwe berijmingen 
en het liedboek. De laatste jaren worden echter veel 
liederen afgedrukt op de nieuwsbrief. In de toekomst 
zal niet meer nodig zijn, omdat we nu over Kleurrijk 
beschikken. De predikanten hebben vrijheid om een 
keuze te maken voor de door hen te leiden erediensten 
en zullen dat doen met respect voor de traditie en met 
een oog voor liederen die aansluiten bij moderner taal-
gebruik. 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – zondag 23 mei 2021 Pinksteren 

 
Zoek de 17 verschillen: 
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