
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 12            Garderen, 23 mei 2020 

 

 

Beste (doop)leden van onze gemeente, 

 

Met het oog op zondag 

Morgen is het de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Deze zondag wordt wel de zogenaamde 

weeszondag genoemd. Deze naam is ontleend aan Johannes 14:18, waar Christus Zijn discipelen beloofd 

heeft: Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. De kanttekeningen zeggen bij het woord wezen: dat is, 

niet hulpeloos noch troosteloos. Christus belooft de Heilige Geest te zullen zenden. Die Geest hebben we 

allemaal nodig.   

 

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 

Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

 

De liturgie voor D.V. zondag 24 mei ziet er als volgt uit: 

 

 

  Ochtenddienst (09.30 uur)    Avonddienst (19.00 uur) 

       1. Psalm 89: 19        1. Psalm 107: 6 

       2. Psalm 51: 4        2. Psalm 107: 7 

       3. Psalm 130: 2 en 4        3. Psalm 142: 1, 5 en 7 

       4. Psalm 103: 2          4. Psalm 124: 4 

       5. Psalm 43: 5        5. Psalm 32: 4 

      

  Schriftlezing: Jesaja 1 vers 1-20    Schriftlezing: Johannes 8 vers 30-49 

        

  Collecten: 

1. Diaconie 

2. Kerkvoogdij 

3. Onderhoud De Rank 

 

 

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 hartelijk 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 via de hoofdpagina van onze site 

www.hhggarderen.nl. 
 

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

Opdrachten kun je inzenden per e-mail: info@vandewerfhorst.eu of appen naar: 06-51001442. 

 

  

http://www.hhggarderen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Bijbels in de Kerk 

Vanaf D.V. 1 juni zullen de kerkdeuren weer beperkt worden geopend voor kerkgangers. Daarover volgt in 

de komende nieuwsbrief meer informatie. Omdat we ons moeten houden aan de voorschriften van de 

overheid, zal de koster de plaatsen in de kerk toewijzen. Dit houdt in dat u voorlopig niet meer op uw vaste 

plaatsen kunt zitten. Ook is het dan niet mogelijk om uw Bijbel even te pakken voor de dienst. Vandaar dat 

wij u de gelegenheid willen geven om D.V. zaterdagochtend 30 mei tussen 10.00 en 11.00 uur uw Bijbel(s) 

op te halen in de kerk. 

 

Bibliotheek ‘De Rank’ open  

U/jij kunt weer terecht in onze kerkelijke bibliotheek De Rank. Hartelijk welkom!  

Openingstijden: in mei alsook in juni is de bibliotheek zowel op dinsdag- als op vrijdagavond open van 

18.30 tot 20.00 uur.   

Regels voor bibliotheekbezoek 
We vragen u 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. 

 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. woensdagmiddag 27 mei om 15.00 uur en vrijdagavond om 19.30 uur zal er een meditatie worden 

uitgezonden.  

 

Ten slotte 

Tien dagen nadat Christus van de aarde naar de hemel ging, kwam de Heilige Geest van de hemel naar de 

aarde. Hij wil wonen en werken in het hart van de gemeente. Hij brengt jongeren en ouderen tot bekering 

en tot het waarachtig geloof in de Heere Jezus Christus. Hij beschermt en bewaart Gods Kerk in alle 

gevaren tot aan de dag van de wederkomst van Christus. Hij leert om te leven naar Gods wil. Hij geeft 

leiding aan de invulling van de huisgodsdienst. Hij maakt dat onze huizen als een kerkje in de kerk zijn. 

Zodat er vrijmoedigheid komt om met elkaar te spreken over de dingen van Gods Koninkrijk, Gods 

aangezicht te zoeken in het gebed en te zingen van Gods grote daden. Ons gebed mocht wel zijn: Ontwaak, 

Noordenwind, en kom, Gij Zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien (Hooglied 4:16a). 

 

Een hartelijke groet, 

namens uw kerkenraad      namens uw kerkvoogdij 

 

 

Ds. D. Zoet       G. van Lagen 

 

 


