
 NIEUWSBRIEF 13 JUNI 2021 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
Bij de diensten 
De morgendienst is een belijdenisdienst en zal worden 
geleid door ds. M. Dubbelman. We zijn dankbaar voor de 
broeders en zusters die deze morgen  belijdenis hopen 
te gaan doen: Christy Dubbelman (Heul 34, 3381 DC), 
Eline Dijksman (Torenweg 4, 3381 LJ, Giessen-Oude-
kerk), Lidia Faro (Wilhelminalaan 44, 3381BP), Jelle 
Klijn (Neerpolderseweg 100, 3381 JV), Thomas de Lan-
ge (Bogerd 14, 3381 DA), Celeste Muilwijk (Wetering 
14, 3381 DL), John Niewold (Doetseweg 54, 3381 KG), 
Hannah Trouwborst (Groeneweg 18, 4223 ME Hoor-
naar). De schriftlezing is 2 Timoteüs 1: 1-10. Laten we 
bidden voor de aankomende nieuwe lidmaten en om een 
zegen over de dienst. Muzikale medewerking wordt 
verleend door Arie Jaap de Kok (orgel), Marieke de 
Ruiter (piano), Noa Koekoek (dwarsfluit), Marieke Kool 
& Jennina Zwijnenburg (zang). Na afloop van de dienst 
is er gelegenheid om buiten bij de Rank de nieuwe lid-
maten op gepaste afstand te feliciteren. 
In de avonddienst gaat prop. J. Menkveld uit Dordrecht 
voor en is er voorbereiding viering Heilig Avondmaal. De 
schriftlezing is Psalm 92 en Openbaring 19:1-10. De 
muzikale begeleiding is in handen van Robert van Eijl 
(orgel/piano), Emma Trouwborst (dwarsfluit), Jo-Anne 
van Houwelingen & Lukas de Jong (zang). 

Collecten 
1. Diaconie (Bright Star Education) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte.  

Agenda 
14-06 Bijeenkomst Chadash, 20.00 uur, Rank 
18-06 Boekwinkeltje open, 13.00 – 18.00 uur   
           Verkoop Kleurrijk, 14.00 – 18.00 uur, Rank  
20-06 Viering Heilig Avondmaal 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meeleven 
• Arie Stam (Emmalaan 21, 3381 AJ) verblijft nog steeds 

in het Beatrixziekenhuis. Na een lange en moeizame 
periode van wachten staat er een operatie gepland op 
dinsdag 15 juni. We hopen en bidden dat vanaf dan 
herstel mag plaatsvinden. 

• Dhr. Vas Rietveld (Slingelandseweg 9, 3381 KZ) is don-
derdag 3 juni opgenomen in het Beatrixziekenhuis te 
Gorinchem. Op maandag 7 juni heeft hij een operatie 
ondergaan. We zijn dankbaar dat de ingreep goed verlo-
pen is en hij woensdag 9 juni weer thuis mocht komen 
om verder te herstellen. In de dienst zullen we daarvoor 
danken en bidden om Gods zegen over het herstel. 

• Mw. M. Muilwijk-Tukker (Giessenlaan 51, 3381 AK) is 
zaterdag 5 juni opgenomen voor onderzoek in het Bea-
trixziekenhuis te Gorinchem. Zij verblijft nog in het zie-
kenhuis en inmiddels is duidelijk geworden dat zij een 
te hoog gehalte calcium blijkt te hebben. Zij wordt hier-
voor behandeld en in de dienst zullen we bidden om 
Gods zegen daarover. We wensen haar en haar man 
Gods kracht en zegen toe. 

Verhuizing 
Meerdere gemeenteleden zullen de 
komende tijd verhuizen. Van Jan Donk 
en Cees Ouwerkerk kregen we het 
bericht dat zij verhuizen naar de Hof 
van Giessen-Nieuwkerk. Cees Ouwer-

kerk komt op nummer 11 te wonen en Jan Donk op num-
mer 17. Hen en allen die de komende tijd de verhuisdo-
zen tevoorschijn halen willen alvast een goede en geze-
gende tijd wensen op het nieuwe adres. 

Chadash 
Maandag 14 juni zullen we met het oog op de reis naar 
de Franse Alpen (3-9 juli) bij elkaar komen als deelne-
mers om kennis te maken en alles 
door te spreken. Ook eventueel geïn-
teresseerden zijn welkom. We begin-
nen om 20.00 uur in de Rank.   
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Liturgie avonddienst 
Psalm 92 : 1 + 2 (N.B.)  
Votum en groet  
Psalm 92 : 5 + 6 (N.B.) 
Geloofsbelijdenis  
Kleurrijk 260 – Wij blijven geloven  
Gebed 
Schriftlezing: Psalm 92, Openbaring 19 : 1-10  
Psalm 149 : 3 
Preek  
Gezang 229 : 1, 3 + 4 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment  
Kleurrijk 154 – Stilte over alle landen 
Zegen  

Klr  260 – Wij blijven geloven 
1.  Wij blijven geloven dat onder miljoenen,  
     de Heer van de schepping een plan voor ons heeft,  
     waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen  
     en dat aan elk leven betekenis geeft. 
 

2.  En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden,  
     hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,  
     nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,  
     wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 

3.  En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,  
     ook nu in een wereld van steen en metaal  
     om buiten onszelf voor de ander te leven:  
     ons kleine begin van Zijn groot ideaal. 
 

4.  Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken  
     zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.  
     En 't morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken 
     verkondigt in duizenden kleuren van licht. 

U leeft in mij 
Een tijdje geleden alweer werd dit lied gezongen tijdens 
de afscheidsdienst van de zondagsschool. Een lied dat 
goed past bij deze tijd, op een bekende wijs gezongen 
wordt en dat gewoon lekker speelt. Dat werd goed 
ontvangen binnen de gemeente en daarom hebben we 
besloten om hem op te nemen. Hopelijk mag het ook 
voor u/ jou een bemoediging zijn in deze tijd. De video 
is terug te vinden op het YouTube kanaal van wijzijnhg. 
 
 
 

Klr 154 – Stilte over alle landen 
1.  Stilte over alle landen in deze nacht. 
     Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. 
     Welke zonden wij bedreven,   
     wil ze, Here, ons vergeven. 
     God wil goede rust ons geven  
      in deze nacht. 
 
2.  Stilte over alle landen in deze nacht. 
     Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. 
     God zal voor ons allen zorgen 
     tot het dagen van de morgen. 
     Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht. 

Verslag trainingsdag Into the Wild 
Op zaterdag 29 mei hebben we als crew van Into the 
Wild een trainingsdag georganiseerd voor de deelne-
mers. We zijn namelijk nog steeds van plan om met 
elkaar naar Noorwegen te gaan, maar helaas zat dat er 
ook dit jaar nog niet in. Daarom hebben we een trai-
ningsdag georganiseerd die prima past in het klimaat 
waar we nu in leven. Het complete verslag en diverse 
foto's is te zien en te lezen op de website. 
We nodigen je van harte uit om het met plezier door te 
nemen ;-)  
Met een avontuurlijke groet, 
Crew ITW 

Datum Jongerenstartweekend 2021  
Jongeren (en ouders) opgelet! Dit jaar zal het start-
weekend voor de jeugd (12-18 jaar) plaatsvinden in het 
tweede weekend van oktober. Houd dus nu alvast de 
data 8 tot en met 10 oktober 2021 vrij in de agenda. 
Wij zijn inmiddels bezig met de voorbereidingen voor 
weer een geweldig startweekend, op een mooie nieuwe 
locatie. We hebben er zin in, en hopen elkaar (en God!) 
daar weer te mogen ontmoeten!   
Hartelijke groeten, de leiding 

Belijdenis doen 
Belijdenis doen is beamen 
tegenover God en Jezus: U hebt 
mij eerst liefgehad. En nu heb ik 
U ook lief. U hebt naar mij 
gevraagd, voordat ik naar U 
vroeg. Ja Heer, ik wil bij U 
horen.   
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Vanuit de kerkenraad 
Afgelopen donderdag kwam de kerkenraad online 
bijeen. Ook deze keer was het een bezette agenda. 
Hieruit te noemen punten: 
Bezinning op gemeente-zijn: 
Zoals vanuit de vergadering in april werd aangegeven is 
in drie werkgroepen nader gesproken over ons gemeen-
tezijn in de komende jaren, wat is onze visie en wat zijn 
de ervaringen vanuit de Coronatijd. Daarbij zijn de reac-
ties van gemeenteleden, voor zover binnengekomen, 
met dank meegenomen. De diverse besprekingen en re-
acties zijn soms best uiteenlopend. Welke gemeente 
willen we zijn? Welke aandacht is belangrijk? Wat 
vraagt wel of niet om aanpassing? Daarbij willen we 
goed oog houden voor de eenheid binnen de gemeente 
en ook de ruimte voor de diverse groepen. De verschil-
lende reacties vragen om nadere afwegingen waarbij 
we zo helder mogelijk zicht willen krijgen op wat we 
voor het gemeentewerk belangrijk vinden. Allereerst is 
er het besef en vertrouwen dat God zelf Zijn gemeente 
bouwt en in standhoudt. Hij staat voorop en wij mogen 
leven vanuit Zijn genade en door de kracht van de 
Heilige Geest. Eveneens is er de verantwoordelijk-
heid en zorg om Zijn Woord uit te dragen en voor te 
leven. Op zo’n wijze dat we elkaar inspireren en erbij 
houden of erbij betrekken. Over de verschillende aspec-
ten van de kerkdiensten en het gemeentezijn volgt nog 
een nadere bezinning en uitwerking. Dat vraagt de nodi-
ge tijd. En daarop volgend zullen we in 2022 het beleids-
plan verder uitwerken. Tussentijds zullen we waar nodig 
gedachten met de gemeenteleden afstemmen. 
Studio KRM 
Ook in het licht van het bovenstaande is nog onvol-
doende duidelijk welke aanpassingen en werkwijzen 
gewenst zijn. Uitzendingen van de diensten zullen er 
blijven. Afhankelijk van de besluitvorming over de uit-
zendingen in de toekomst wordt later besloten over de 
aanschaf van apparatuur. (Nu is er nog allerlei 
leenmateriaal). Wel is besloten om de opnameplek defi-
nitief boven en bij de CV-ruimte in de kerk te vestigen. 
Op zo’n wijze dat er geen extra zitplaatsen verloren 
gaan op de galerij en nog zonder grote investering.  
Jaarrekeningen 2020 van College van Kerkrentmees-
ters en diaconie. Ter inzage. Deze zijn besproken. On-
danks het aparte Coronajaar zijn de inkomsten goed op 
orde gekomen met een positief resultaat. Mede dankzij 
de opgestarte Actie Cirkel en de extra overgemaakte 
giften werden de doelen goed gehaald. Daarvoor alle 

dank aan degenen die hebben bijgedragen. In de verga-
dering van 1 juli worden de jaarrekeningen definitief 
vastgesteld. Voor de leden van de gemeente is er gele-
genheid om de jaarrekening in te zien of daar vragen 
over te stellen. Daarvoor kunt u tot 21 juni contact 
opnemen, bij voorkeur via email. Voor de begroting van 
de Kerkrentmeesters met dhr. Arie de Bruin 
adebruin@hervormdgiessenburg.nl en voor de diaconie 
met dhr. Jaap van Oenen 
penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl 
Verwachtingsvol 
Als kerk hoeven we niet te treuren of somber te zijn. 
God draagt ons met Zijn beloften en geeft ons perspec-
tief. In hoop en vertrouwen mogen we leven. Verwach-
tingsvol zijn we ook betreffende de afnemende belem-
meringen van Covid. Hopelijk kan er eind van deze 
maand nog meer ontmoeting plaatsvinden. Vanaf deze 
zondag is er weer de gelegenheid om het slotlied mee 
te zingen. Echter, bij de belijdenisdienst van zondag-
morgen doen we het iets anders. We zingen samen de 
nieuwe belijdende leden Gods zegen toe met Psalm 
134:3 O.B. Bij het slotlied zingen we als gemeente 
alleen het refrein mee. De covid-commissie informeert 
ons tijdig als er nadere aanpassingen komen. 
Actie ouderenwerk 
Als een soort afsluiting van de Coronaperiode met soms 
extra aandacht voor de situatie van de ouderen, wordt 
aan het einde van deze maand door de leden van de HVD 
bij het Lichtspoor een aardige attentie bezorgd. Juist 
ook om ontmoeting en contact te stimuleren.  
Bundel Kleurrijk 
Namens de gehele kerkenraad sprak voorzitter van 
Genderen met veel dank en waardering de complimen-
ten uit voor de uitgegeven bundel. Daar is door de werk-
groep veel inzet en tijd in gestoken. Een mooi uitge-
voerde bundel, die we nu meer en meer kunnen gaan 
gebruiken als een verrijking voor de Lof aan God. 

Welkom nieuw ingekomenen  
• Philip en Rian de Koning, Peursumseweg 23, 

3381 KT Giessenburg.  
• Mw. A. van Steenbergen-Muilenburg, Peursum-

seweg 3 C, 3381 KT Giessenburg. 
Van harte welkom in ons midden! 
 
 

mailto:adebruin@hervormdgiessenburg.nl
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Handoplegging na de belijdenis 
Wanneer heidenen wilden toetreden tot de vroege kerk 
legden zij eerst belijdenis af, vervolgens werden zij 
gedoopt en daarna werden bij hen de handen opgelegd 
(vgl. Hebr. 6:2). Deze oplegging van de handen was een 
symbool voor de vervulling van de Heilige Geest. Men 
noemde dit de confirmatie (bevestiging). De 
handoplegging was een bevestiging en versterking van 
de genade die men bij de doop ontvangen had. Deze 
betekenis herken je nog in ons taalgebruik als er 
gesproken wordt bij de belijdenis over de bevestiging 
van nieuwe lidmaten. 
In aansluiting bij de vroege kerk, vindt in veel kerken de 
handoplegging na de belijdenis weer plaats. Na het 
uitspreken van het jawoord knielt de catechisant neer, 
waarna de predikant hem of haar de handen op het 
hoofd legt en een woord uit de Schrift meegeeft. De 
zegen die de nieuwe lidmaten meekrijgen, wordt op 
deze manier heel concreet en zichtbaar. 

Terugblik gemeenteavond IZB FocusScan 
Tijdens een interactieve avond op 1 juni hebben we de 
uitkomsten van de Focusscan gepresenteerd gekregen. 
We zijn dankbaar dat we ook doordeweeks via de tech-
niek met elkaar verbonden kunnen zijn in de kerk en 
thuis en vanuit beide plekken in gesprek met elkaar 
konden zijn. 
De uitkomsten van de scan zien er samengevat als 
volgt uit:   
• Veel gemeenteleden verlangen ernaar om anderen tot 
geloof te zien komen, maar er is verlegenheid om zelf 
het evangelie te delen.  
• Geloof en dagelijks leven verbinden wordt buitenshuis 
als relatief lastig ervaren.  
• Gemeenteleden lijken een drempel te ervaren om 
mensen uit te nodigen voor activiteiten van de gemeen-
te.  
• Gemeenteleden zien graag verandering op het gebied 
van missionair-zijn en liturgie.  
• De gemeente is volop in ontwikkeling en er is veel 
aandacht voor de jeugd. Het (geloofs)gesprek tussen 
generaties kan helpen om samen één te blijven. 
Door te reageren op de stellingen tijdens de avond is er 
extra duidelijkheid en verdieping gekomen voor de IZB 
om mee te nemen in het rapport. 
A.s. dinsdag 15 juni is er een vervolggesprek over de 
benodigde begeleiding met de IZB en de Focusproject-
groep. Daaropvolgend zal het rapport op 1 juli met de 

kerkenraad besproken worden om tot een besluit te 
komen over dit traject. 
Wilt u dit mee nemen in uw en jouw gebed? We willen 
tijdens deze avonden met ‘de Focus gericht op Jezus’ 
met elkaar in gesprek over de (missionaire) mogelijkhe-
den van de gemeente. 
Nieuwsgierig geworden naar wat het IZB Focustraject 
inhoud? Ga dan snel naar: 
https://www.izb.nl/het-izb-focustraject 

Kleurrijk (in meerdere opzichten) 
Fijn dat al zo veel gemeenteleden de nieuwe liedbundel 
'Kleurrijk' hebben aangeschaft. Het is een gezellige boel 
in de Rank op de momenten dat de bundel daar aange-
schaft kan worden. Gelukkig is het inmiddels weer mo-
gelijk om elkaar daar gewoon weer eens in levende lijve 
te ontmoeten. Van de mogelijkheid om de bundel via de 
website van onze gemeente te bestellen en betalen 
wordt ook gebruik gemaakt; de bestelling kan daarna in 
Zaal 1 van de Rank worden opgehaald.  

  
Kleurrijk is de bundel in meerdere opzichten! De omslag 
springt er al duidelijk uit, maar ook de inhoud kan veel-
kleurig genoemd worden. Kijk bijvoorbeeld eens naar de 
zeventig kinderliederen die erin opgenomen zijn. Van 
'klassiekers' als “Heel gewoon, heel gewoon, niemand 
had het zo verwacht”, tot nieuwe(re) liederen als “Ik 
neem even de tijd om met U te praten”. Er is ruimte voor 
spijt, vergeving en nederigheid, maar ook om God uit-
bundig te danken en te prijzen. Een rijke verzameling – 
zo mag het gerust genoemd worden.  
Omdat er nu veel liederen in de bundel beschikbaar zijn, 
zal na de zomerperiode het opnemen van liederen in de 
nieuwsbrief afgebouwd worden. Hopelijk kunnen we in 
het vroege najaar weer schouder aan schouder in de 
kerk en de Rank zitten, en met elkaar God de eer geven 
die Hij verdient! De liedbundels zijn tot en met 2 juli elke 
vrijdagmiddag van 14.00 – 18.00 uur te koop in Zaal 1 
van de Rank. De prijs per bundel is dankzij een gulle gift 
op het lage bedrag van € 6,50 uitgekomen. Betaling 
middels PIN. Van harte aanbevolen! 
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Schrijfactie Open Doors 
Deze week sturen we namens onze gemeente weer en-
kele kaarten naar Christenen die het moeilijk hebben 
over de hele wereld. Hieronder vindt u hun verhalen. 
Op 13 februari 2017 werd dominee Raymond Koh uit 
Maleisië ontvoerd. In april 2019 verklaarde de nationale  
Commissie voor de Mensenrechten dat Raymond het 
slachtoffer was van ontvoering door overheidsagenten. 
Er is onduidelijk waarom hij ontvoerd is, al werd Ray-
mond wel beschuldigd van evangelisatie onder mos-
lims. Dit is illegaal in Maleisië en zou een van de 
redenen kunnen zijn voor zijn ontvoering.  
Raymonds vrouw, Susanna, klaagt de Maleisische 
overheid en politie aan voor de ontvoering van haar man. 
Zij blijft zoeken naar antwoorden over zijn verdwijning. 
Deze jarenlange zoektocht valt haar, maar ook hun 
kinderen Elizabeth, Esther en Jonathan zwaar.  
In april 2020 werd het dorp van dominee Jeremiah uit 
Nigeria aangevallen door militante Fulani-herders. 
Pastor Jeremiah is een van de vele christenen die dage-
lijks hun leven wagen om te getuigen van hun geloof.   
Jeremiah blijft zijn werk doen. Hij herinnert zijn kerk-
gangers eraan dat ze de aanval overleefden dankzij 
Gods genade en dat Hij een plan met hun leven heeft.  
Tegelijkertijd sluimert de angst voor een nieuwe aanval, 
maar volgens de dominee hebben de christenen hier 
nooit gevochten met geweren in de hand om iemand te 
doden: “Zelfs als we sterven, zijn we in Gods handen.” 
 

 
 
 

Viering Heilig Avondmaal op 20 juni 
De opgave voor de viering van het Heilig Avondmaal kan 
uiterlijk tot en met maandag 14 juni. We verwachten 
nog diverse aanmeldingen. 
We houden ’s morgens en ’s avonds de vieringen in de 
kerk en in De Rank. Indien nodig, bij meer opgave, kan 
er op zondagmiddag nog een extra (korte) viering 
worden gehouden.                                                                                                                                                                                 
Alle belijdende leden die willen deelnemen kunnen zich 
opgeven via het opgavenformulier. 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 aanmeldingsformulier. En er liggen 
losse exemplaren bij de lectuurtafel in de kerk en de 
Rank. Mogelijk kan er, waar nodig, hulp worden gegeven 
bij de aanmelding of voor vervoer. 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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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 13 juni  2021 
Paulus schrijft een brief naar Timoteüs: De brief moet een lange weg afleggen voordat hij van Paulus bij Timoteüs 

is aangekomen. Kun jij de weg tekenen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurplaat: Paulus schrijft brief aan Timoteüs 
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BIJLAGE VOOR DE OUDERE KINDEREN –Zondag 13 juni 2021  
 

Romeinse cijfers: Als Paulus zijn brieven schrijft, zijn de Romeinen overal de baas.  Zij spraken Latijn. De 

cijfers die de Romeinen vroeger gebruikten, zagen er heel anders uit dan de cijfers die wij nu gebruiken. Zo 

kenden ze in die tijd alleen de volgende cijfers:  

 

Om andere getallen te maken, zetten ze meerdere cijfers achter elkaar. Er 

moest dan eerst een som uitgerekend worden, om te weten welk getal er 

stond. De waarden van de losse cijfers werden namelijk bij elkaar opgeteld. 

Hier golden wel 2 regels:  
1. Je mocht maximaal 3 keer hetzelfde cijfer achter elkaar schrijven.   

2. Als er een hoger cijfer voor een lager cijfer stond, moest deze van het hogere 

cijfer worden afgetrokken.  

Bijvoorbeeld:  X I  = 11  (10+1)             I  X = 9    (10-1)  

   

Tegenwoordig kun je de Romeinse cijfers ook nog terugvinden. 

Bijvoorbeeld bij oude gebouwen of klokken (zie onder).  

 

Opdracht 1: Weet jij welke cijfers bij de Romeinse cijfers horen? Verbind deze met elkaar.  

 

 

Opdracht 2: Kun jij deze sommen uitrekenen?  

 

LV + XIV  =               55        +    14      = 69 

 

XXV + XLV  = ……….    +   ……….  =  

 

CX + IV     =  ……….    +   ……….  =  

 

CXL + XVI   = ……….    +   ……….  =  

 

LX + XIX  = ……….    +   ……….  =  

 

 


