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Beste (doop)leden van onze gemeente,
Met het oog op zondag
Afgelopen tweede pinksterdag kon ik het niet nalaten, toen ik voor de dienst bij de kerk kwam, even een
blik naar binnen te werpen en de eerste kerkgangers te zien zitten en hen te begroeten, zo verheugd was ik
dat er weer een gemeente was, die was opgekomen. Ik weet wel dat het niet van mensen afhangt. De Heere
wilde de afgelopen tijd in de lege kerk echt doorhelpen. En waren diensten bij dat werkelijk alles mocht
wegvallen en Hij mocht overblijven. We hebben meerdere keren de band met de thuisgemeente heel sterk
mogen voelen. Ik moet denken aan Elía, zelfs toen hij alleen bij de beek Krith was, wist de Heere hem te
onderhouden. En ook toen hij moedeloos neerlag onder de jeneverboom, liet de Heere Zich niet onbetuigd.
Echter, wat is het een zegen dat we nu, zij het nog maar beperkt, weer kunnen opgaan naar Gods huis.
Ik kan begrijpen dat sommigen het best wel makkelijk vonden om vanuit huis mee te luisteren. Toch gaat
het naast de ontmoeting met de Heere ook om het ontmoeten van elkaar. De eerste pinkstergemeente die we
in Handelingen 2 tegenkomen, kenmerkte zich door de onderlinge verbondenheid en het liefdevolle
samenleven. Dat ook onze gemeente daar veel op zal lijken.
Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

Ochtenddienst (09.30 uur)
1. Psalm 61: 1
2. Psalm 145: 6
3. Psalm 38: 9
4. Psalm 98: 4

Avonddienst (19.00 uur)
1. Psalm 25: 3
2. Psalm 103: 7
3. Gebed des Heeren: 2
4. Psalm 33: 11

Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30

Schriftlezing: Éfeze 3: 14-21 (H.C. Zondag 9)

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerkvoogdij
3. Plaatselijk gemeenteleven

Collecten
Als u niet naar de kerk kunt, kunt u voor het geven aan de collecten 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 kerkdiensten
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 zondagmiddag verzorgt de Zondagsschool opnieuw een uitzending voor alle kinderen van de
gemeente. Deze begint om 14.00 uur en is te beluisteren via de kerktelefoon en www.hhggarderen.nl.

Opgeven voor de kerkdiensten
U kunt zich opgeven voor het bijwonen van een kerkdienst in de maand juni. Dit gaat via de link, die u
vindt op de website van onze gemeente (www.hhggarderen.nl). Er is nog voor ongeveer 35 mensen plaats.
Lukt het u niet zich aan te melden via de website, dan kunt u dit ook telefonisch doen bij de scriba, oud.
H.J. Morren (0342-472512). U ontvangt voorafgaand aan de zondag telefonisch bericht voor welke
kerkdienst u wordt verwacht. Over de situatie na 1 juli hopen we u voor die tijd te informeren.
Aanwijzingen
Voor de goede orde van de kerkdiensten is gezamenlijk door de kerkenraad en kerkvoogdij een
gebruiksplan en een reinigingsplan voor de kerk opgesteld (zie www.hhggarderen.nl). Het is van belang de
aanwijzingen die u krijgt, nauwkeurig op te volgen. Voor nu is het volgende van belang:











Blijf thuis bij de volgende klachten: verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn; hoesten; benauwdheid; verhoging of koorts; plotseling verlies van reuk en/of
smaak (zonder neusverstopping).
Als er andere mensen voor u zijn, wacht u even buiten bij de hoofdingang van de kerk.
Daarbij neemt u de afstand van minimaal 1,5 meter in acht.
Bij de hoofdingang zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
De koster zal de plaatsen in het kerkgebouw aanwijzen. Hij zal daarbij voorin de kerk beginnen.
Tijdens de dienst zal er worden gezongen, maar wel in beperktere mate. U bent niet verplicht mee
te zingen en als u dit doet, graag op een ingetogen wijze.
Neem uw eigen Bijbel mee. De Bijbels van de kerk zijn namelijk tijdelijk weg.
Graag eventueel toiletbezoek tot een minimum beperken.
Bij het uitgaan van de kerk wordt gebruikgemaakt van alle drie uitgangen, waar collectezakken in
de rekken staan.
Zowel tijdens als na de dienst wordt er gezorgd voor ruime ventilatie van het kerkgebouw.

Hoewel we onze verantwoordelijkheid hebben te nemen door de nodige maatregelen te treffen, belijden we
dat ziekte en gezondheid, voor- en tegenspoed ons niet bij geval, maar door Gods vaderlijke hand
toekomen. De Heere geve ons allen daarbij te leven.
Meditaties
Zowel D.V. woensdagmiddag 10 juni om 15.00 uur als vrijdagavond 12 juni om 19.30 uur zal er een meditatie
worden uitgezonden. U kunt meeluisteren met de reguliere uitzending via de kerktelefoon of via internet.
Ook kunt u de meditaties, net als de te houden kerkdiensten, terugluisteren op een later moment.
Ten slotte
Een hartelijke groet,
namens uw kerkenraad

namens uw kerkvoogdij

Ds. D. Zoet

G. van Lagen

VOOR JONGEREN

Vragen voor bij de ochtendpreek
1. Wat bedoelt de apostel met schepsel?
2. Waarom zucht dat schepsel?
3. In zes dagen heeft God alles goed geschapen. Wat schiep Hij op de 1e dag? ……..
De 2e dag ……..
De 5e dag ……..
e
De 3 dag ……..
De 6e dag ……..
e
De 4 dag ……..
4. Tot hoelang zucht de schepping?
5. De mens draagt verantwoordelijkheid voor de schepping. Geef voorbeelden van hoe je goed om
kunt gaan met de schepping.
Duurzaamheid is niet iets waar veel aandacht aan besteed wordt. Wat vind je daarvan?
6. Wie zijn die “wij” uit de tekst? Die de “eerstelingen des Geestes hebben”, staat er in de tekst. Leg
eens uit wat daarmee bedoeld wordt.
7. Waarom zuchten Gods kinderen?
8. Wat is het werk van de Heilige Geest?
9. Wat houdt de verlossing in van ons lichaam? Wanneer zal dat zijn?
Vragen voor bij de avondpreek (Zondag 9 H.C.)
1. Van wie is God de eeuwige Vader?
2. In de schepping zie je duidelijk Gods wijsheid en orde. Noem eens enkele voorbeelden hiervan.
3. Wanneer kun je zeggen dat God je Vader is?
4. Wat is scheppen? Leg ook eens uit wat het werk van onderhouden en regeren inhoudt.
5. Als almachtige God kan Hij helpen en als trouwe Vader wil Hij helpen? Leg dat eens uit. Wat
betekent dit voor jou?
Geslaagd!?
Verschillende jongeren hebben laten weten dat ze zijn geslaagd voor hun examen. Hartelijk gefeliciteerd!
Zul je niet vergeten de Heere ervoor te danken?
Mocht je je positieve examenuitslag nog niet aan mij hebben doorgegeven, laat het dan alsnog even weten
(via de telefoon, mail of app)? Graag wil ik namelijk namens de kerkenraad met je meeleven en iets bij je
afgeven. Zou je het ook willen doorgeven als je onverhoopt niet geslaagd bent?

