
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 19             Garderen, 4 juli 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   81: 12        1. Psalm   27: 3    

       2. Psalm 105: 5        2. Psalm   84: 1 

       3. Psalm 134: 3        3. Psalm   36: 2 

       4. Psalm 103: 9            

       5. Psalm 115: 7             

  

  Schriftlezing: Markus 10: 1 - 16    Schriftlezing: Psalm 27 

 

  Collecten: 

       1. Diaconie 

       2. Kerkvoogdij 

       3. Stichting Kimon, t.b.v. Anneke Kempeneers 

 

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 10 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.  
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Dat betekent dat wij in de oude Dorpskerk veel meer dan 100 personen kunnen ontvangen. 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.  

 

 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 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. Graag verzoeken we u de aanwijzingen 

van de koster en degenen die hem helpen op te volgen. 

 Gezinnen zitten bij elkaar.  

 Wanneer u kinderen hebt, zal u waarschijnlijk gevraagd worden om hen aan de buitenkant een 

plaats te geven.  

 Graag eventueel toiletbezoek tijdens de dienst tot een minimum beperken.   

 Er zal beperkt en ingetogen gezongen worden.  

 Bij het uitgaan van de kerk wordt gebruik gemaakt 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, wij wensen u namens de kerkvoogdij en kerkenraad allen Gods zegen toe in de 

komende periode. We hopen en bidden dat de stem van de Heere wordt opgemerkt nu we weer met 

meerderen kunnen opgaan naar Gods huis. Alles is onzeker, maar de roepstem van de Heere is duidelijk en 

getrouw. Hij roept ons op het leven te zoeken bij Hem. Hij roept ons toe wat tot onze vrede dient. "Och, of 

gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient", Lukas 19:42a.  

Dat het ons tot verootmoediging, verwondering en gebed zal brengen. 

 

namens uw kerkenraad      namens uw kerkvoogdij 

 

 

Ds. D. Zoet       G. van Lagen 

 

 

  



 

 

 
 

 

           VOOR JONGEREN 

 
Vragen bij de ochtendpreek  

1. Waarom brengen de ouders hun kinderen naar Jezus?  

2. Hoe kunnen wij onze kinderen/ de kinderen van de gemeente bij Christus brengen?  

3. Waarom houden de discipelen degenen die met hun kinderen tot Jezus komen tegen? 

4. Hoe kunnen wij een verhindering vormen voor kinderen/ andere mensen? In de preek worden drie 

dingen genoemd. 

5. Worden alle kinderen zalig? Wie wel?  

6. Hoe reageerde de Heere Jezus op Zijn discipelen? Wat blijkt daaruit?  

7. Wat houdt de zegen van de Heere in?  

8. Jij bent gedoopt. Zie je dat als een zegen? Leg je antwoord uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


