
 NIEUWSBRIEF 6 JUNI 2021 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
Bij de diensten 
In de morgendienst zal de heilige doop bediend worden 
aan Joël de Vries, zoon van Ben en Daniëlle de Vries 
(Nijverheidsweg 1, 3381 LM) en aan David van der Leer, 
zoon van Johannes en Martine van der Leer (Juliana van 
Stolberglaan 21, 3381 AN). In het gebed vragen we om 
Gods zegen over de dopelingen en hun ouders. De 
Schriftlezing is Hebreeën 4 : 14 – 16. Hier worden we 
gewezen op de Heere Jezus die als grote hogepriester 
de hemelen is doorgegaan. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Arjen de Hoop (orgel), Feline van 
Tuijl (piano), Alise van Genderen (dwarsfluit), Lidia Faro 
& Daniël Holtslag (zang).   
In de avonddienst zal het gaan over Exodus 20 : 12. Dit 
is het 5e gebod van de 10 geboden: Eer uw vader en uw 
moeder. Wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk? 
De muzikale begeleiding is in handen van Robert van Eijl 
(orgel/piano), Maureen van Pelt (dwarsfluit), Lotte van 
Genderen & Willemieke van Wingerden (zang). 

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

Meeleven 
• Arie Stam (Emmalaan 21, 3381 AJ) wacht in het 

ziekenhuis op de operatie. In de voorbede bidden we om 
kracht en Gods zegen voor hem. 

• Britt van Wijngaarden (Wilhelminalaan 33, 3381 BN) is 
gelukkig weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. We 
zijn de Heere God dankbaar voor deze zegening 

Agenda 
08-06 Gebedskring, 20.15 uur kerk 
11-06 Boekwinkeltje open, 13.00 – 18.00 uur  
     ..     Verkoop kleurrijk, 14.00 – 18.00 uur, Rank 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aanbod Vakantiebijbelgids 
Ook voor dit jaar is er een bestelling 
gedaan voor de vakantiebijbelgids 
“Onderweg” bij Ark Mission. Een exem-
plaar voor de leeftijd vanaf de jongvol-
wassenen en een exemplaar voor alle 
kids  in de leeftijd van 3-10 jaar. De edi-
ties voor kinderen en volwassenen sluiten op elkaar 
aan. Voor ieder die er gebruik van wil maken is een 
exemplaar (gratis) op te halen tijdens de opening van 
het boekwinkeltje op vrijdag bij de tafel waar de bundel 
“Kleurrijk” is te verkrijgen tussen 14.00 en 18.00 uur. 
Ook liggen er exemplaren, om mee te nemen, op de 
leestafel in de kerk bij de toreningang en bij de lectuur-
wand in De Rank. Van harte aanbevolen. 

Gebedskring 
Dinsdag 8 juni hopen we als 
gebedskring weer bijeen te 
komen. Om 20.15 uur in de 
kerk. Van harte welkom om 
mee te bidden. De gebedskring 

Kamp Bladel Spaaractie: 

 Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek 
in Bladel erg genoten van o.a. het brood, met 
dank aan de vele gespaarde munten en 
zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen 

voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen 
mee: munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van 
Bakkerij 't Stoepje en koffiezegels 
van de Albert Heijn. U kunt de 
munten/zegels kwijt in de 
daarvoor bestemde lade van de 
leestafel in de kerk, of in de 
brievenbus van Wilhelminalaan 1. 
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Liturgie morgendienst 
Gezang 14 : 1 + 2  
Votum en groet  
Psalm 81 : 12  
Lezen doopformulier  
Gebed  
Bij het binnen brengen van de dopelingen:  
Kleurrijk 120 – Door Uw genade, Vader  
Doopvragen en bediening van de Heilige Doop      
Psalm 134 : 3  
Dankgebed voor de bediening van de Heilige Doop   
Kleurrijk 128 : 1 + 2 – Ga met God en Hij zal met je zijn  
Gebed om de opening van het Woord  
Kindermoment  
Kleurrijk 43 – De Here zegent jou  
Schriftlezing: Hebreeën 4 : 14 - 16  
Gezang 173 : 3 + 4  
Preek  
Gezang 445 : 1 + 2  
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment  
Psalm 115 : 7 + 8  
Zegen  

Klr  120 - Door Uw genade, Vader 
Door uw genade, Vader,  
mogen wij hier binnengaan.  
Niet door rechtvaardige daden,  
maar door het bloed van het Lam.  
U roept ons in uw nabijheid  
en dankzij uw Zoon.  
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,  
komen wij voor uw troon.  
Komen wij voor uw troon. 
 
Nooit konden wij zonder zonde voor U staan, ) 
maar in uw Zoon zijn wij schoon            ) 2x 
door het bloed van het Lam.             ) 
 
Door Uw genade, Vader…. 

Klr 128 : 1 + 2 - Ga met God  
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn  

Klr 43 - De Here zegent jou  
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
De Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x) 

Heilig Avondmaal 20 juni 
Op zondag 20 juni hopen we het Heilig Avondmaal te vie-
ren. We houden ’s morgens en ’s avonds de vieringen in 
de kerk en in De Rank. Daarbij zullen we, na aanmelding, 
zoveel als mogelijk deelnemers uitnodigen. Indien no-
dig, bij meer opgave, kan er op zondagmiddag nog een 
extra (korte) viering worden gehouden. Uiteraard nemen 
we de coronaregels in acht. Het brood en de wijn wordt 
op de eigen zitplaats gebruikt. 
Alle belijdende leden die willen deelnemen kunnen zich 
opgeven via het opgavenformulier, tot uiterlijk maandag 
14 juni. N.B. Tenminste vier mogelijkheden invullen. Een 
beschrijving van de opzet en de gegevens voor het 
digitaal aanmelden zijn op de site te vinden. Zie aanmel-
dingsformulier. En er liggen losse exemplaren bij de lec-
tuurtafel in kerk en de Rank. Mogelijk kan er, waar 
nodig, hulp worden gegeven bij de aanmelding. Anders 
kan nog contact worden opgenomen met diaken E. 
Donk via 06-34573542 (tussen 19.00 en 21.00 uur). 
Rondom 17 juni krijgt ieder bericht van indeling. 
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Liturgie avonddienst  
Gezang 481 : 1 
Stil gebed / Votum & Groet 
Psalm 87 : 2 + 3 (N.B.) 
Geloofsbelijdenis 
Kleurrijk 212 : 1 + 2   
           Ik geloof in God de Vader 
Gebed 
Schriftlezing: Exodus 20 : 12 en Lukas 2 : 40 - 51 
Psalm 25 : 3 
Preek: Het 5e gebod: Eer uw vader en uw moeder 
Kleurrijk 223 - Kom tot de Vader 
Dankgebed / Collectemoment 
Psalm 103 : 7 
Zegen 

Klr 212 : 1 + 2 - Ik geloof in God de Vader 
1. Ik geloof in God de Vader, 
groot in wijsheid en in macht, 
die de hemel en de aarde 
door zijn woord heeft voortgebracht, 
die de mens als kroon der schepping 
naar zijn beeld geschapen heeft 
en voortdurend door zijn almacht 
alles draagt en aanzien geeft. 
 
2. Ik geloof in Jezus Christus, 
's Vaders ééngeboren Zoon, 
mens geworden om ons mensen, 
lijdend onze smaad en hoon. 
Die gestorven aan de zonde, 
opstond ter rechtvaardiging; 
die, ten hemel opgevaren, 
alle macht en eer ontving. 

Liedbundel Kleurrijk  
Vanaf 21 mei tot 2 juli is elke vrijdag-
middag van 14.00 uur –18.00 uur de 
liedbundel Kleurrijk te verkrijgen (te koop ‘-
) in de Rank. 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 veler-
lei momenten kunnen putten uit de liederenschat die er in 
verzameld is.   
 

Klr 223 - Kom tot de Vader 
1. Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 

2. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 

Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 

En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 

Kom tot de Vader…. 

Belijdenisdienst 13 juni 
 Afgelopen oktober zijn we de belijdeniscatechisatie 
gestart met een groep van 14 personen. Helaas konden 
we vanwege covid niet altijd bij elkaar komen en 
moesten de lessen enkele maanden online gegeven 
worden. Om die reden besloten we om de belijdenis-
dienst niet de week voor Pasen plaats te laten vinden, 
maar uiteindelijk uit te stellen tot de morgendienst van 
volgende week: 13 juni. De afgelopen weken konden we 
daardoor gelukkig nog een aantal keer bij elkaar komen. 
Op dit moment overwegen de volgende gemeenteleden 
belijdenis van hun geloof af te leggen: Lennart van 
Beuzekom (Peursumseweg 121, 3381KV), Christy 
Dubbelman (Heul 34, 3381 DC), Eline Dijksman (Toren-
weg 4, 3381 LJ, Giessen-Oudekerk), Lidia Faro (Wilhel-
minalaan 44, 3381BP), Jelle Klijn (Neerpolderseweg 
100, 3381 JV), Thomas de Lange (Bogerd 14, 3381 DA), 
Celeste Muilwijk (Wetering 14, 3381 DL), Hannah 
Trouwborst (Groeneweg 18, 4223 ME Hoornaar), John 
Niewold (Doetseweg 54, 3381 KG). Vanavond, zondag-
avond 6 juni, hebben zij hierover een gesprek met een 
afvaardiging van de kerkenraad. Deze avond heet de 
aannemingsavond. Laten we bidden om Gods zegen 
voor hen allen. 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 6 juni  2021 
 
Wat moet er op de ………… ingevuld worden? 
 
14 Nu wij dan een …….. Hogepriester hebben, Die de …………… is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten 
wij aan deze ………………vasthouden. 
 
15 Want wij hebben geen ……………..Die geen ……………….. kan hebben met onze …………………, maar Een Die in alles 
op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder ………. 
 
16 Laten wij dan met ………………… naderen tot de ………. van de ………., opdat wij …………………. verkrijgen en genade 
vinden om ………………. te worden op het juiste tijdstip. 
 
barmhartigheid, belijdenis, geholpen, genade, grote, hemelen, Hogepriester, medelijden, troon, vrijmoedigheid, 
zwakheden, zonde 

 


