
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 18             Garderen, 27 juni 2020 

 

Beste (doop)leden van onze gemeente, 

 

Onderstaand de liturgie voor de diensten van D.V. de aanstaande dag des Heeren: 

 

  Ochtenddienst (09.30 uur)    Avonddienst (19.00 uur) 

       1. Psalm 89: 19        1. Psalm   77: 6    

       2. Psalm 87: 3 en 4        2. Psalm   34: 5 

       3. Psalm 86: 5            3. Psalm 131: 4 

       4. Psalm 68: 2          4. Psalm   42: 5 

      

  Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40   Schriftlezing: Job 1: 13-22 

       H.C. Zondag 10, vraag en antwoord 28 

 

  Collecten: 

1. Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem 

2. Kerkvoogdij 

3. Onderhoud kerk  

 

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 website 

www.hhggarderen.nl. 
 

Zondagsschool ‘De HEERE is mijn Herder’  

Aanstaande zondagmiddag verzorgt de zondagsschool 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. 

 

Meditatie 

D.V. vrijdagavond 3 juli zal er om 19.30 uur 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. 

 

‘Wij zullen in Zijn woning gaan’ (Psalm 132 vers 5 berijmd) 

Het stemt tot grote dankbaarheid jegens de Koning der Kerk dat er D.V. met ingang van zondag 5 juli meer 

kerkgangers kunnen worden ontvangen in Gods huis. Na in de afgelopen maand juni steeds met 30 

personen te zijn samengekomen, komt er een aanzienlijke verruiming per 1 juli. Aanvankelijk was er 

sprake van maximaal 100 kerkgangers, maar dit aantal is losgelaten. Zolang aan de 1,5 meter maatregel 

invulling kan worden gegeven, is er geen beperking meer wat betreft het aantal kerkgangers.  

  

http://www.hhggarderen.nl/
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Dat betekent dat wij in de oude Dorpskerk veel meer dan 100 personen kunnen ontvangen. De eerste 

zondag houden we de voorzichtige ondergrens aan van 125 personen per dienst, maar wanneer alles goed 

verloopt, zal dit aantal uitgebreid kunnen worden. Ons kerkgebouw biedt met inachtneming van de 1,5 

meter maatregel op een veilige wijze ruimte aan ongeveer 150 personen. Dit betekent dat op termijn alle 

gemeenteleden één dienst per twee zondagen kunnen bijwonen. 

Uiteraard verwachten we dat u en jullie van deze geboden gelegenheid gebruik zullen maken. We wekken 

u op om als het uw beurt is uw plaats niet leeg te laten. Het zou te betreuren zijn wanneer er geen honger is 

naar het Woord en verlangen naar het samenkomen der gemeente in Gods heilige woning.  

 

De afgelopen tijd hebben we alle ontwikkelingen op de voet gevolgd en de nodige zaken voorbereid. U zult 

begrijpen dat er heel veel bij komt kijken. Hieronder ziet u een overzicht van de punten die we nu al met u 

kunnen delen. In de nieuwsbrief van volgende week hopen we u de laatste stand van zaken mee te kunnen 

delen.  

 

 Iedereen zal de komende tijd telefonisch worden benaderd en uitgenodigd voor het bijwonen van 

een kerkdienst. In de week voorafgaand aan de nieuwe zondag zal daarvoor contact met u worden 

opgenomen. Dit zal in principe in alfabetische volgorde geschieden.  

 Degenen die vanwege ouderdom of andere lichamelijke klachten voorheen niet naar de kerk 

konden komen, worden ook gebeld. Niet zozeer om hen uit te nodigen een dienst bij te wonen, 

maar vanuit het oogpunt van medeleven. 

 U wordt gevraagd thuis te blijven wanneer u één van de onderstaande vragen met ‘JA’ moet 

beantwoorden.  

 

 Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) 

klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, 

verhoging, koortsen/of plotseling verlies van smaak of reuk? 

 Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

 Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in 

de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

 Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot/dit gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?  

 Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld? 

 

 Mocht u op het laatste moment vanwege onverwacht ontstane gezondheidsklachten niet kunnen 

komen, dan vragen we u dit aan de scriba van de kerkenraad door te geven.  

 Tijdens de ochtenddiensten zal er kinderoppas voor kinderen tot de leeftijd van ongeveer vier jaar 

worden aangeboden. Wel geldt er een ondergrens. De kinderoppas tijdens een dienst gaat door 

wanneer er minimaal vier kinderen worden opgegeven. Indien van toepassing wordt u gevraagd of, 

en zo ja met hoeveel kinderen u van de oppas gebruik wilt maken. 

 U wordt bij de hoofdingang van de kerk verwacht.  

 Bij binnenkomst in de hal van de kerk wordt u gevraagd uw handen te desinfecteren.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 Tevens zal er bij binnenkomst een korte gezondheidscheck plaatsvinden. De check bestaat uit het 

beantwoorden van een aantal vragen (zie bovenstaande).  

 Vanwege de noodzakelijke maatregelen kan er bij de hoofdingang een kleine opstopping ontstaan. 

Houd daarom de afstand van 1,5 meter steeds in acht. 

 Tevens willen wij u vragen om op tijd naar de kerk te komen. Graag minimaal 10 minuten van te 

voren, zodat de kerkdienst op tijd kan beginnen.  

 Uiterlijk donderdagavond krijgt de koster de reserveringslijst met kerkgangers overhandigd. Naar 

aanleiding hiervan maakt hij een zo efficiënt mogelijke indeling van het kerkgebouw. Dit houdt in 

dat alle genodigden een plaats zullen toegewezen krijgen. Gezinnen zitten bij elkaar. Graag 

verzoeken we u de aanwijzingen van de koster en degenen die hem helpen op te volgen.  

 Graag eventueel toiletbezoek tijdens de dienst tot een minimum beperken.   

 Bij het uitgaan van de kerk wordt gebruikgemaakt van de drie uitgangen. Volg ook nu weer de 

aanwijzingen van de koster op.  

 Bij de drie uitgangen staan collectezakken in de rekken.  

 Zowel tijdens als na de dienst wordt gezorgd voor voldoende ventilatie van het kerkgebouw. 

Tevens wordt het kerkgebouw na elke dienst schoongemaakt.  

 

Ten slotte 

Geliefde gemeente, het is bijzonder dat we weer met meerderen mogen opgaan naar Gods huis. Met 

vrijmoedigheid wekken we u en jou op: ‘Kom ga met ons en doe als wij.’ Er is geen betere plaats dan 

samen te komen in de voorhoven van het huis des Heeren. Dat we komen zouden met de bede van Psalm 

27 vers 3 (berijmd) in onze harten:  

 

“Och, mocht ik, in die heilige gebouwen, 

De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog, 

Zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen! 

Hier weidt mijn ziel met een verwond'rend oog. 

Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt', 

In ramp en nood versteken in Zijn hut; 

Mij bergen in't verborgen van Zijn tent, 

en op een rots verhogen uit d' ellend'.” 

 

Ontvang een hartelijke groet en wees in alles Gode bevolen, 

 

namens uw kerkenraad      namens uw kerkvoogdij 

 

 

Ds. D. Zoet       G. van Lagen 

 

 

  



 

 

 
 

 

           VOOR JONGEREN 

 
Vragen bij de ochtendpreek  

1. Wat had de Moorman tegen om zalig te worden? En wij?  

2. Waar gaat de Moorman naartoe? Waarom?  

3. Welke teleurstelling doet hij op in Jeruzalem? Hoe kwam dat?  

4. Waaruit blijkt dat Gods Woord voor hem heel veel waard was? Hoeveel is Gods Woord jou 

waard? 

5. Welk gedeelte leest de Moorman? Over Wie gaat het daar?  

6. De Moorman begrijpt niet wat hij leest. Wat doet hij níet? Wat heeft hij nodig?  

7. Welke geloofsbelijdenis legt de Moorman af? Zoek het vers op in je Bijbel. 

8. Filippus wordt weggenomen en de Moorman ziet hem niet meer. Toch reist hij zijn weg met 

blijdschap. Hoe kan dat?  

9. Wij reizen ook door dit leven? Welke plaats nemen de Heere en Zijn Woord in jouw leven in? 

Waar reis jij naar toe?  

 

Vragen bij de avondpreek (Zondag 10, vraag en antwoord 28 H.C.)  

1. Er is veel lijden en tegenspoed. Wat is de oorzaak hiervan? 

2. Wie heeft het allerzwaarste en allergrootste kruis gedragen? Wat betekent dit voor ons kruis?  

3. Geef eens Bijbelse voorbeelden van geduld/ongeduld in tegenspoed. 

4. In de preek werd een voorbeeld gebruikt van Thomas Watson. Het ging over het maken van een 

schilderij. Wat wilde Thomas Watson met dit voorbeeld duidelijk te maken?  

5. Geef eens Bijbelse voorbeelden van dankbaarheid / ondankbaarheid in voorspoed. 

6. Wat betekent ‘een goed toevoorzicht’ hebben?  

7. Ben jij wel eens bang voor de toekomst? Waarom wel/niet?  

8. Waarom kan het alleen door het geloof zo zijn dat er troost is in de leer van Gods voorzienigheid? 

9. Wat moeten wij vragen van de Heere? 

a. Geduldig te mogen zijn in ……. 

b. Dankbaar te mogen zijn in ……. 

c. Vertrouwend te mogen zijn voor …….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


