
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 10            Garderen, 9 mei 2020 

 

Beste (doop)leden van onze gemeente, 

 

Met het oog op zondag 

Velen worden coronamoe. Ze zien er naar uit dat de inperkende maatregelen zo spoedig mogelijk tot het 

verleden zullen behoren. Dat is te begrijpen. Als het gaat om de situatie van de kerken is het terecht dat de 

SGP dit punt duidelijk onder de aandacht heeft gebracht van het kabinet. Caféhouders klagen hun nood. 

Horecaondernemers laten hun stem horen. En zoveel anderen meer. Daarom is het goed dat de kerken dit 

ook doen. Of vinden we het wel goed zo?  

Ik weet dat er bij velen het verlangen leeft om weer naar Gods huis te kunnen. Ook onder de jongeren en 

kinderen. Al is het maar één keer in de zoveel weken. De kerk wil een voedsterplaats zijn voor zielen op 

weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid.  

Zeker, we mogen gelukkig beschikken over technische middelen. Maar die kunnen het samenkomen der 

gemeente niet vervangen. Ze bieden slechts een goede noodvoorziening. Laten we er daarom naar 

verlangen om als gehele gemeente weer samen te mogen komen in Gods huis. Laten we er bovenal naar 

uitzien om eenmaal allen in Gods huis hier Boven te mogen komen. Dat kan alleen als we door genade van 

nieuws geboren zijn en Christus toe behoren. De Heere zegene met het oog daarop Zijn Woord.  

 

De liturgie voor de diensten van D.V. zondag 10 mei ziet er als volgt uit: 

 

  Ochtenddienst (09.30 uur)    Avonddienst (19.00 uur) 

1. Psalm 84: 3        1. Psalm 111: 5 

2. Psalm 37: 2, 3 en 19       2. Psalm 78: 2 en 3 

3. Psalm 32: 4        3. Psalm 119: 84 

4. Psalm 16: 6          4. Psalm 95: 4  

       

Schriftlezing: Johannes 21: 15-25   Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1-11 

       H.C.: Zondag 7, vraag en antwoord 22 & 23 

  Collecten: 
1. Diaconie 

2. Kerkvoogdij 

3. Onderhoud pastorie 

 

Collecten 
Voor het geven aan de collecten kunt u gebruik maken van de Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank  

uw bijdrage over te maken. De collecten worden blijvend bij u aanbevolen.  

 Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL13 RABO 0366 312 367 

 Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is NL87 RABO 0366 345 761 

 

Uitzending via de kerktelefoon 

Ook komende zondag kunt u meeluisteren en/of live meekijken naar onze kerkdiensten. Op de hoofdpagina 

van onze site www.hhggarderen.nl vindt u uitleg hoe dit werkt. 
 

Zondagsschool ‘De HEERE is mijn Herder’  
Aanstaande zondag wordt voor de kinderen om 14.00 uur een Bijbelse vertelling via de kerktelefoon 

uitgezonden. 
 

Bidstond 

We hebben alle reden om ons te verootmoedigen voor het aangezicht des Heeren vanwege onze zonden en 

afmakingen en Hem aan te roepen om Zijn genade en hulp gezien de ernst van de tijd waarin we leven. 

D.V. volgende week woensdagavond zal er daarom een bidstond worden gehouden, de aanvang van deze 

dienst is om 19.30 uur.  

 

 

http://www.hhggarderen.nl/


 

 

 

 

 

 

Meditatie 

In de nieuwe week zal er D.V. vrijdagavond 15 mei om 19.30 uur een meditatie worden uitgezonden. De 

meditatie van woensdagmiddag zal in verband met de bidstond van ’s avonds vervallen. 

 

Bibliotheek ‘De Rank’ 

De overheid biedt bibliotheken de mogelijkheid om weer open te gaan. Landelijke bibliotheken willen dat 

beperkt gaan doen.  

Wij beraden ons erop hoe wij via een verantwoorde werkwijze onze bibliotheek weer open kunnen stellen. 

De bibliotheekruimte is niet groot, dus extra letten op veiligheid is voor zowel onze leden als onze 

vrijwilligers van groot belang. Wij houden u en jullie op de hoogte.  

Namens de bibliotheekcommissie, 

J. de Koning, 0577-461862; j.de.koning@kliksafe.nl 

 

Nieuwste ontwikkelingen 
Gisteravond ontvingen we als kerkenraad een schrijven van de scriba van het breed moderamen van de 

generale synode van onze kerk. Zoals het er nu naar uitziet is het vanaf 1 juni mogelijk om met 30 personen 

samen te komen en per 1 juli met weer 100 personen. Voorlopig zal het daarbij wel blijven. Verschillende 

protocollen moeten eerst worden uitgewerkt om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan de 

‘anderhalvemeterkerk’. De komende tijd hebben we dit als kerkenraad en kerkvoogdij ter hand te nemen. 

Wijsheid is daarbij nodig. Mogen we vragen of u de colleges wilt gedenken in uw gebeden? 

 

Ten slotte 

In het hier boven genoemde schrijven heeft het breed moderamen onder het kopje ‘Gods leiding’ het 

volgende geschreven, dat we aan het slot van deze nieuwsbrief overnemen. Het sluit aan op de prediking 

uit Openbaring 4 van afgelopen zondagavond. 

 
“In eerdere schrijvens aan u heeft het breed moderamen verwoord dat we er als kerk diep van overtuigd zijn dat 

het uitbreken van dit virus niet losstaat van Gods leiding en  bestuur. Wie daarvan overtuigd is, dient ook de 

vraag te stellen: Wat heeft Hij ons hierin te zeggen?   

Hij Wiens kruisdood en opstanding we onlangs herdachten, zit in het midden van de troon. In Zijn hand rust het 

boek van de wereldgeschiedenis. Vanaf die troon komen zegeningen en weldaden. Hij zorgt ervoor dat Zijn werk 

in deze wereld voortgaat. Dat Zijn Evangelie klinkt. Dat Zijn gemeente bijeen wordt vergaderd en alles toebereid 

wordt voor Zijn toekomst. Maar vanaf die troon komen ook stemmen, donderslagen, bliksemen, oordelen. Alles 

samenhangend met onze afval, zonde en ongehoorzaamheid (zie Openb. 4 t/m 6). Waarom?  

Om wakker te schudden. Om tot inkeer te brengen. Dat we ons voor Hem zullen verootmoedigen. Zijn Evangelie 

werkelijk ter harte zullen nemen. Zullen breken met wat niet is naar Zijn wil. Christus zullen liefhebben. Hem 

toegewijd zullen zijn. Niet in eigen kracht maar in de kracht van Zijn Geest. Het geldt een ieder van ons 

persoonlijk. Het geldt ook gemeente en kerk, volk en overheid. Het breed moderamen heeft deze dingen ook 

verwoord in brieven die vorige maand verzonden zijn aan zowel het kabinet als Zijne Majesteit Koning Willem-

Alexander.   

Met u zien we uit naar de langzame normalisering van het kerkelijke leven. Vele vragen staan nog open. Laten 

we het alles brengen voor Gods aangezicht. In Zijn hand rusten alle dingen. Laat onze verwachting niet 

gevestigd zijn op overheden, virologen, wetenschappers, enzovoort maar op Hem Die zegt: ‘Mijn raad zal 

bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen’ (Jes. 46:10b). De overwinning is toch aan het Lam! Laten we 

overigens niet vergeten dat wat wij ‘normaal’ vinden in tal van landen en streken in deze wereld absoluut niet 

normaal is. In dat opzicht bepaalt de huidige situatie ons bij voorrechten die anderen dag in, dag uit missen.”  

 

Een hartelijke groet, 

namens uw kerkenraad      namens uw kerkvoogdij 

 

 

Ds. D. Zoet       G. van Lagen 
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                         VOOR JONGEREN 

 
 

Deze week was het bevrijdingsdag. We mogen dankbaar zijn dat we in een land leven zonder oorlog. Toch 

ben je pas werkelijk vrij als je God dient met je hart en door Christus bent vrijgemaakt van de zonde. Lees 

maar wat er in Romeinen 6 vers 22 en Johannes 8: 36 staat. 

 

Uitspraak van Augustinus 
‘God dienen is ware vrijheid’ 

 

Vragen voor bij de ochtendpreek 

1. Wat is het verschil tussen Jezus volgen en Hem nalopen?  

2. Noem eens momenten uit het leven van Petrus dat Hij Zijn Meester niet volgde. 

3. Waarom is de vraag die Petrus over Johannes stelde (maar wat zal deze?) niet goed?  

4. Noem eens een aantal redenen waarom het zo goed is om Christus te mogen volgen. 

5. In Matth. 8: 19-22 worden twee voorbeelden gegeven van mensen die de Heere Jezus willen 

volgen. Leg eens uit wat de woorden van de Zaligmaker betekenen bij beide voorbeelden. 

6. Met welke twee woorden kun je de preek samenvatten? Wat zeggen die woorden jou?  

 

Voor jou gelezen 

“In deze tijd van het coronavirus nemen we tal van maatregelen om ons en onze naaste ertegen te 

beschermen. Er is nog een ander virus; het zondevirus; ken jij dat virus? Welke maatregelen neem jij 

daartegen? Voor welke van die twee ben jij het meest bang. Het coronavirus of het zondevirus?” 


