
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 11            Garderen, 16 mei 2020 

 

 

Beste (doop)leden van onze gemeente, 

 

Met het oog op zondag 

Het is verblijdend dat de kerkdeuren, zoals het er nu naar uitziet, over enkele weken weer op een kier open 

zullen staan. Nog meer verblijdend is het, dat elke zondag de deur van de genade wijd open staat. De Heere 

roept zondaren en lokt hen door de roepstem van het Evangelie om te komen tot Hem in Wie alle heil en 

zaligheid is. Lieve gemeente, dat we aan die deur niet voorbij zullen gaan en Zijn roepstem niet zullen 

verachten, maar dat we mogen horen met een door Gods Geest ontsloten oor en geopend hart. Dan zult u 

ervaren dat Hij tot u inkomt en dat u in Hem overgaat. Zulke gezegende diensten thuis toegewenst. 

 

De liturgie voor D.V. zondag 17 mei ziet er als volgt uit: 

 

 

  Ochtenddienst (09.30 uur)    Avonddienst (19.00 uur) 

1. Psalm 145: 6        1. Psalm 103: 7 

2. Psalm 46: 1 en 6       2. Psalm 8: 1 en 4 

3. Psalm 23: 2        3. Psalm 135: 3 

4. Psalm 72: 11          4. Psalm 48: 6 

         5. Avondzang: 7 

       

Schriftlezing: Matthéüs 28: 16-20   Schriftlezing: Lukas 3: 15-22 

       H.C.: Zondag 8 

  Collecten: 

1. Diaconie 

2. Kerkvoogdij 

3. Zending en evangelisatie 

 

 

Collecten 

Voor het geven aan de collecten kunt u gebruikmaken 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 

U kunt meeluisteren en/of live meekijken naar de kerkdiensten. Op de hoofdpagina van onze site 

www.hhggarderen.nl vindt u uitleg hoe dit werkt. 
 

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

oplossing van de opdracht die de kinderen van groep 5 t/m 8 zondagmiddag krijgen, kan maandag of dinsdag 

gemaild worden naar: info@vandewerfhorst.eu of geappt worden naar: 06-51001442.  

De kleurplaat die bij deze nieuwsbrief zit, kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 kleuren. Na het kleuren 

kunnen de ouders hier een foto van maken en deze mailen of appen. Voor elke ingestuurde opdracht kunnen 

punten verdiend worden.  

 

  

http://www.hhggarderen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek De Rank gaat weer open  

We hopen onze kerkelijke bibliotheek De Rank weer open te stellen. Vanaf D.V. 19 mei a.s. voor onze 

gemeenteleden en vanaf 26 mei voor leden van buiten onze kerkelijke gemeente. Hierdoor spreiden we de 

te verwachten aanloop nu de bibliotheek langere tijd dicht is geweest.  

Openingstijden: in mei alsook in juni is de bibliotheek op dinsdag en vrijdag open van 18.30 tot 20.00 uur.   

 

We vragen uw en jouw medewerking om op een veilige manier te werken. Daarom hebben we een aantal 

regels opgesteld: 

 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• We voeren een deurbeleid. Er mogen maximaal vier volwassenen en vier kinderen tegelijk naar de 

bibliotheek. U mag ten hoogste één kind meebrengen. Bij de ingang hoort u of je naar de bibliotheek 

kan of even buiten moet wachten.  Per persoon/gezin neemt u een mandje mee naar boven. 

• Bij de ingang kunt u desgewenst de handen desinfecteren.  

• In te leveren boeken naast het scherm op de balie neerleggen en daarna gelijk boeken gaan uitzoeken.  

• Houd uw bezoek kort om wachttijd voor anderen te beperken.  

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging (tot 38 graden). 

• Volg altijd de aanwijzingen van de commissieleden op. 

 

Namens de bibliotheekcommissie, J. de Koning, 0577-4618 62, j.de.koning@kliksafe.nl 

 

Meditatie(s) 
D.V. vrijdagavond 22 mei zal om 19.30 uur een meditatie worden uitgezonden. De meditatie van 

woensdagmiddag zal in verband met Hemelvaartsdag vervallen.  

 

Verjaringsfonds 

In één van de vorige nieuwsbrieven hebben wij aangeven dat de kaarten van het verjaringsfonds als gevolg 

van het coronavirus via de brievenbus bezorgd worden en niet meer in huis worden afgegeven. Dit in belang 

van u en de bezorg(st)er. Toch komen er nog vragen binnen bij de bezorg(st)er wanneer men weer langs 

komt. Helaas voorlopig blijft dit zo. We komen de bruine envelopjes ook niet ophalen. Eventuele giften kunt 

u overmaken op het bekende banknummer of via de Scipio-app.      

 

Ten slotte 

Eén ding heb ik van den HEERE begeerd (Ps. 27:4). 

Op verschillende plaatsen in de Psalmen komen we een verlangen tegen naar Gods huis. Dit verlangen is er 

niet zomaar. Het heeft een duidelijke richting. Het gaat de Psalmdichters immers om het ontmoeten van de 

Heere, in Zijn gunst. David spreekt in Psalm 27 over de ‘lieflijkheid des HEEREN’. Dat is Gods gunst voor 

zondaren, om Christus wil. Was dít verlangen er in de achterliggende weken bij u en jou? Hoe onmisbaar is 

het werk van de Heilige Geest. Hij maakt dat we onze rechten kwijtraken en ons afhankelijk weten van 

Gods genade. We hebben het nodig om het hoofd voor hoofd en hart voor hart zó van de Heere te 

verwachten. Want Hij is het Die alle dingen bestuurt en leidt. Niet onze overheid. Bij het uitwerken van de 

maatregelen voor de diensten per 1 juni en 1 juli komen er best grote verantwoordelijkheden naar de 

kerkenraad en kerkvoogdij toe. Laat het ons aller gebed zijn, dat de Heere daarin wijsheid geeft en de 

gehele gemeente in Zijn gunst gedenkt. 

 

Een hartelijke groet, 

namens uw kerkenraad      namens uw kerkvoogdij 

 

Ds. D. Zoet       G. van Lagen 

 

  



 

 

 

 
 

                         VOOR JONGEREN 

 
Vragen voor bij de ochtendpreek 

1. Welke opdracht kregen de discipelen van de Heere Jezus? Geldt die opdracht alleen voor de 

discipelen of voor wie nog meer? Hoe moeten wij met deze opdracht omgaan? 

2. Veel teksten in de Bijbel beginnen met ‘En zie’. Wat is de betekenis hiervan? Kun je meerdere 

teksten noemen die met deze twee woorden beginnen? (Zoek ze op). 

3. Hoe kon Christus zeggen: ‘Ik ben met ulieden, terwijl Hij weggaat? Dat lijkt een tegenstelling. 

4. Voor wie geldt deze belofte? Als God niet mét ons is, maar tegen, wat moet je dan doen?  

5. Leg eens uit wat ‘al de dagen’ inhoudt. 

6. ‘Tot aan de voleinding der wereld, tot aan de voltooiing van de wereld.’ Wanneer zal dat zijn? Ben 

jij daarop voorbereid? 

7. Met welk woordje eindigt deze belofte? Wat is de betekenis hiervan?  

 

 

Vragen voor bij de avondpreek (H.C. Zondag 8) 
1. In welke Zondagen worden de Twaalf Artikelen behandeld? 

2. Er zijn geen drie goden. Er is maar één ….. . Er zijn wel drie ………….. (vul de antwoorden in). 

3. Wie van deze drie is de meeste?  

4. Wat heeft jouw Doop met de Drie-enige God te maken? Wat zegt het jou dat je gedoopt bent?  

5. In welke drie delen worden de Twaalf Artikelen verdeeld?  

Deel 1: artikel ……; deel 2: artikel …… t/m…  .. en deel 3: artikel …… t/m ……………. 

6. Juist omdat wij totaal verloren zijn, is het nodig en zo rijk dat God de Drie-enige God is. Leg dat 

eens uit. 

7. Noem eens enkele eigenschappen van God? Leg eens uit hoe we die eigenschappen mogen 

gebruiken? Welke eigenschappen zijn voor jou belangrijk? 

8. Wat sprong er voor jou uit in de preek? 

 

 

Zondag 8 

Vraag 24: Hoe worden deze Artikelen gedeeld? 

Antwoord: In drie delen. 

Het eerste, is van God den Vader en onze schepping. 

Het andere, van God den Zoon en onze verlossing. 

Het derde, van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.* 

* De heiligmaking is de dagelijkse vernieuwing van het leven van een gelovige door de 

Heilige Geest. God werkt de heiliging in het leven en Hij roept ook op tot heiliging. In Zijn 
kracht leert een gelovige te strijden tegen de zonde.  

 

Vraag 25: Aangezien er maar één enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den 

Heilige Geest? 

Antwoord: Omdat God Zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene Personen 

de enige, waarachtige* en eeuwige God zijn. 

* waarachtig betekent ‘echt’ of ‘zonder beperkingen’ 


