NIEUWSBRIEF 20 JUNI 2021
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten
Bij de diensten
In de morgendienst gaat ds. M.
Dubbelman voor en hopen we
samen het Heilig Avondmaal te
vieren. We zullen nadenken over
Genesis 3: 9. Dit zijn de eerste
drie woorden die God tegen de mens zegt nadat hij gezondigd heeft: Waar ben je? Muzikale medewerking
wordt verleend door Anneke van Genderen (orgel/piano), Marieke Donk (dwarsfluit), Aty Muilwijk & Josette
Kemkes (zang).
De avonddienst wordt geleid door ds. J. Holtslag en we
lezen Hebreeën 5:1-10. In dit gedeelte ontdekken we
dat de Heere Jezus tot Zijn doel is gekomen. Door Zijn
heilswerk wil hij ons eeuwige verlossing schenken en
ook ons tot ons doel brengen. Vanuit de dankzegging
klinkt er de vraag of wij tot ons doel willen komen. Bij
de Heere Jezus was het gekoppeld aan gehoorzaamheid. Hoe is dit bij ons? De muzikale begeleiding is in
handen van Scott Baks (orgel/piano), Naomi de Jong
(dwarsfluit), Anne-Marie Meerkerk & Miranda Romeijn(zang).

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

Huwelijksjubileum
• Van harte feliciteren we Peter en Mary den Dikken
(Johan de Kreijstraat 10, 3381 DG) met het 50 jarig
huwelijksjubileum op dinsdag 22 juni. Gods zegen gewenst samen met kinderen en kleinkinderen.
• Op vrijdag 25 juni zijn Arie en Willy
Koppelaar (Neerpolderseweg 69,
3381 JR) 50 jaar getrouwd. Met dit huwelijksjubileum
willen we jullie samen met jullie kinderen en kleinkinderen van harte feliciteren en we wensen jullie Gods
zegen toe.

Huwelijk

Donderdag 1 juli hopen Andries Boer (Prins Bernhardlaan 3, 3381 AV) en Julia Dubbelman (Heul 34, 3381
DC) te gaan trouwen. Om 13.30 uur hopen zij elkaar het
ja-woord te geven in Slot Loevestein. De trouwdienst,
waarin zij Gods zegen willen vragen over hun huwelijk,
begint om 19.00 uur en is mee te beleven via de livestream (hervormde gemeente Giessenburg). Op de
trouwkaart staat: 1 Johannes 4:19 Wij hebben lief
omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Hun nieuwe
adres wordt: Zakdragerstraat 23, 4204 EV Gorinchem.
We wensen Andries en Julia een mooie dag toe en Gods
zegen over hun huwelijk.

Geboren
Dankbaar en blij zijn Gerard en
Renate Bouter (van Wenastraat
5, 3381 BK) met de geboorte van
hun zoon: Michaël David Bouter.
Zijn roepnaam is Micha en hij is geboren op dinsdag 15
juni. Op het geboortekaartje staat: Je hoeft niet bang

te zijn, al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je
hand, in die van onze Heer. We feliciteren Gerard en Renate van harte met de geboorte van hun zoon en we
wensen hen Gods wijsheid en zegen toe bij de
opvoeding.

Reminder Jongerenstartweekend 2021
Dit jaar zal het startweekend voor de jeugd (12-18 jaar)
plaatsvinden in het tweede weekend van oktober. Houd
dus de data 8 tot en met 10 oktober 2021 vrij in de
agenda. Wij kijken uit naar een mooi weekend!!

Agenda
25-06 Boekwinkeltje open, 13.00 – 18.00 uur
,, Verkoop Kleurrijk, 14.00 – 18.00 uur, Rank
26-06 Team Muskathlon Giessenburg in actie

Meeleven

26 Juni – Muskathlon@Home

• Arie Stam (Emmalaan 21, 3381 AJ) is afgelopen
dinsdag geopereerd en moest donderdag opnieuw een
operatie ondergaan. Gelukkig zijn beide operaties
goed verlopen. Daar is grote dankbaarheid voor. We
hopen en bidden om een goed herstel en een spoedige
thuiskomst naar al die weken in het ziekenhuis.
• Joas Verspui (Heul 44, 3381 DC) zal aanstaande
woensdag in het Sophia ziekenhuis geopereerd worden. In de voorbede bidden we om zegen en kracht
voor hem en dat de operatie mag slagen.
• Woensdag zal Piet Donk (Neerpolderseweg 72b /47,
3381 JT) een heupoperatie ondergaan in de Bergmankliniek in Breda. We bidden om Gods zegen over de
operatie en om een goed herstel.
• Mw. M. Muilwijk- Tukker (Giessenlaan 51, 3381 AK) is
sinds zaterdag 5 juni opgenomen voor onderzoek in
het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. In eerste instantie werd gevonden dat zij een te hoog gehalte calcium
had. Afgelopen donderdag kreeg zij het ingrijpende bericht dat zij kanker met uitzaaiingen heeft en er geen
(effectieve) behandeling meer mogelijk is. Eén van de
komende dagen zal zij naar huis komen om daar verder
verzorgd te worden. We wensen mw. Muilwijk, haar
man en verdere familie Gods kracht en troost toe. In
de dienst zullen we voor haar en hen allen bidden.
• Ons gemeentelid dhr. Willem Jasper Hardendood verblijft al vele jaren in de Merwebolder te Sliedrecht vanwege de verzorging die hij nodig heeft. De laatste
maanden is zijn gezondheid sterk achteruitgegaan en
de laatste week is duidelijk geworden dat hij in de
laatste fase van zijn aardse leven is gekomen. Dit is
zwaar voor hem, maar ook voor zijn zussen en zijn ouders, Henk en Annemien Hardendood (Van Delftstraat
18, 3381 BH). In de dienst zullen we bidden voor
Willem Jasper en zijn familie.

Volgende week zaterdag is het zover! Na een paar
maanden hard trainen zullen de bijna 75 deelnemers
van Team Muskathlon Giessenburg hun sportieve prestatie leveren voor de Muskathlon@Home. Door te wandelen, zwemmen, lopen, fietsen of kanoën vragen we
met elkaar aandacht voor Open Doors en vervolgde
Christenen. U kunt ons daarbij helpen! Ga naar
https://home.muskathlon.nl/teamsmuskathlon/muskathlon-giessenburg, sponsor 1 of
meerdere deelnemers van Team Giessenburg en help
ons om ons doel van EUR 20.000 te realiseren! Voor
vragen of hulp hierbij kunt u contact opnemen met
Daniel Holtslag (06-13866530 /
danielholtslag@gmail.com )

Gebedskalender
De nieuwe GEBEDSKALENDER (20 juni)
is uit. De kalender is op de site van de
kerk te lezen. U kunt geprinte exemplaren vinden in het boekwinkeltje, de kerk,
de Rank en in een bak aan de Bogerd 8 en aan de Dorpsstraat 2. In verband met de vakantie is 17 juli de laatste
dag in deze kalender. Een nieuwe gebedskalender komt
29 augustus uit. Voor het aanleveren van gebedspunten
via de mail is het adres: annemarieverspuij@live.nl.

Verhuizing
• Op 24 juni hopen Pascal en Eline Boer met hun kinderen
Milan en Lize te verhuizen naar Wetering 19, 3381 DL.
We hopen dat jullie in jullie nieuwe huis een goede en
gezegende tijd mogen hebben.
• Voor Nico Vermeulen is het de planning om op 9 juli te
verhuizen naar de Hof van Giessen-Nieuwkerk 9, 3381
JM. Alvast een goede verhuizing gewenst en Gods
zegen bij het wonen op het nieuwe adres

Kleurrijk – in gebruik
Zo! Wat was het mooi om als gemeente weer met
elkaar te mogen zingen afgelopen zondag! Al was het
dan nog maar één lied... Zondagavond was dat het
slotlied, en laat ds. Menkveld nu precies “Stilte over alle
landen”, een lied uit Kleurrijk gekozen hebben...
Gelukkig, voor wie de bundel nog niet paraat had stond
de tekst nog in de nieuwsbrief afgedrukt. Nu we langzamerhand terugkeren naar ‘normaal’ zal de omvang van
de nieuwsbrief af gaan nemen. Mede in verband hiermee
is er het voornemen om in de zomerperiode het opnemen van liedteksten in de nieuwsbrief af te bouwen.
Het advies is dan ook om uw/jouw bundel op één van de
komende vrijdagmiddagen aan te schaffen in De Rank.
De liedbundels zijn daar tot en met 2 juli elke vrijdagmiddag van 14.00 – 18.00 uur te koop in Zaal 1. Bestellen en afrekenen op de website (onder het kopje
Collectebonnen) is ook mogelijk; de
bestelling kan daarna in Zaal 1 van de
Rank worden opgehaald. De bundel
kost maar € 6,50. Betaling middels
PIN. Van harte aanbevolen!
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Liturgie morgendienst

Liturgie avonddienst

Psalm 89 : 7
Votum & Groet
Psalm 105 : 3 (N.B.)
Gebed opening Woord en verlichting Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 3 : 1 - 11
Klr 67 : 1 + 2 - Jezus, open mijn oren
Preek: Adam waar ben je
Gezang 360 : 1 + 2
Lezen formulier
Avondmaalsviering
Psalm 103 : 1
Dankgebed
Klr 199 : 1 + 2 - Groot is Uw trouw
Zegen / Collecte bij uitgang

Psalm 95 : 2
Votum en groet
Psalm 17 : 2 (N.B.)
Kort inleidend woord
Gebed
Gezang 255 : 1 + 2
Nodiging en Avondmaalsviering
Lofprijzing uit formulier
Gezang 441 : 11
Gebed opening Woord en verlichting Heilige Geest
Schriftlezing: Hebreeën 5 : 1 - 10
Klr 30 - Psalm 110 : 3
Preek
Klr 138 – Houd me dicht bij u
Dankgebed en voorbede
Psalm 18 : 9 (N.B.)
Zegen
Collecte bij uitgang

Klr 67 : 1 + 2 - Jezus, open mijn oren
1. Jezus, open mijn oren / Leer mij Uw stem te verstaan
Leer mij Uw woorden te horen,
te weten waar ik moet gaan.
Om Uw licht te verspreiden,
Uw naam te belijden.
Leer mij Uw stem te verstaan.
2. Jezus, open mijn ogen / Leer mij de mensen te zien
Zoals U ze ziet uit de hoge./ U bent de Heer die ik dien.
Om Uw liefde te geven / Aan wie met mij leven
Leer mij de mensen te zien

Klr 199 : 1 + 2 - Groot is Uw trouw
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer / groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
2. Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Klr 30 - Psalm 110 : 3
3. Voor eens en altijd heeft de HEER gezworen:
‘Ik stel u, koning, ook als priester aan.
Bij Melchisedeks orde zult u horen.
Zo zult u Mij voorgoed ten dienste staan.’

Klr 138 – Houd me dicht bij u
Houd me dicht bij U, laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar uw vriendschap, Heer.
U alleen begrijpt wat ik nodig heb;
uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart, breng mij t'rug naar U.
U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel, houd mij heel dicht bij U.

Als kanker je raakt
23 juni: online bijeenkomst ‘Kanker en geloof’
tijd: 10.00 – 12.00 uur
Kanker heeft impact op heel veel aspecten van je leven,
ook op je geloofsleven. In deze online bijeenkomst gaan
we hierover met elkaar in gesprek.
Aanmelden:
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/kanker
-en-geloof-online-bijeenkomst/

Groot is uw trouw o Heer….
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 20 juni 2021
Na de eerste zonde: Waar is Adam, waar is
Eva. Ze hebben zich verstopt. Kun jij ze
vinden?

Kun jij de rebus oplossen?

Luister goed naar de schriftlezing uit Genesis 3 en vul de namen in. Wie zegt wat, tegen wie? Kies tussen: God,
de slang, Adam en Eva
Wie zei

dit

tegen wie?

God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?
God heeft gezegd dat we van alle bomen in de tuin mogen eten op één na

O, nee hoor, jullie zullen niet sterven, maar jullie zullen als God zijn.
Adam, waar ben je?
Ik werd bang toen ik Uw geluid in de tuin hoorde en toen verstopte ik me.
Je hebt toch niet gegeten van de verboden boom
Het is Eva’s schuld, want zij heeft mij een vrucht van die boom gegeven.
Het is de schuld van de slang, want die heeft mij verleid.
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 20 juni 2021
Op het onderstaande plaatjes zie je Adam en Eva met de slang. Zoek de 10 verschillen.

Via deze link kun je luisteren
naar het liedje: Adam waar ben
je:
Adam waar ben je
Waar heb je je verstopt
Heb je van de boom gegeten
Waar je niet van eten mocht
Wou je alles weten
Wat jij niet weten mocht
Adam waar ben je
Waar heb je je verstopt.
Heb je naar de slang geluisterd
Dacht je toen; ik doe het toch.
Alles wat hij fluistert
is leugen en bedrog.
Adam waar ben je
Waar heb je je verstopt.
Kroop je in een donker hoekje
Waar ik jou niet vinden zou
Adam , Ik zoek je,
Omdat IK VAN JE HOU.
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