
 

 

 

 

 

            Nieuwsbrief 21             Garderen, 18 juli 2020 

 

Beste (doop)leden van onze gemeente, 

 

Terugzien op de achterliggende maanden 

Veel is er gebeurd. Een heftige periode hebben we met elkaar meegemaakt. Wat zou het groot zijn als we 

mogen leven bij Psalm 46. De dichter van deze Psalm heeft beleden: ‘Daarom zullen wij niet vrezen.’ Wat 

de reden hiervoor was?  Dat was zeker niet vanwege enig zelfvertrouwen. Ook niet vanwege 

onderschatting van de moeitevolle omstandigheden. Evenmin gaat het in Psalm 46 om een zekere mate van  

onverschilligheid. Nee, de reden is het geloofsvertrouwen op de Heere. Er staat in vers 2: ‘God is ons een 

Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden.’ Dat is het heerlijke geheim 

van de dichter. In de HEERE ligt zijn rust en vrede gewaarborgd. De HEERE heeft hem boven bidden en 

denken Zijn genadige uitredding en bijstand willen schenken. Hij weet van moeitevolle omstandigheden. 

Maar ook van het toevluchtnemen tot God in Christus als een zeer vindbare Hulp (zie kanttekeningen). Hij 

weet van het roepen tot Hem, Die het nooit verkeerd doet. Maar Die recht is in al Zijn weg en werk. Hoe is 

dat met ons? 

Laten wij niet zorgeloos zijn, lettend op de versoepeling van maatregelen.  

Laten we echter ook niet overbezorgd zijn. Dat we ons zouden wenden tot de troon der genade, opdat wij 

de rijke troost waar de dichter van getuigt ook deelachtig mogen worden. 

 

Uitzien naar de zondag 

We hebben alle reden om dankbaar te zijn tegenover de Heere. Het kerkelijke leven mag immers steeds 

meer op gang komen. Wat doet het vooral goed om naar Gods huis te mogen komen. Het aantal 

kerkgangers kon de laatste tijd verder worden uitgebreid, omdat per dienst heel nauwkeurig wordt 

uitgezocht hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn met toepassing van de anderhalvemeterregel. Daardoor is 

het mogelijk de gemeente in drie groepen van ongeveer 180 kerkgangers te verdelen. Verderop leest u er 

meer van. We zien ernaar uit om u en jou de komende tijd in Gods bedehuis te mogen ontmoeten. 

 

Onderstaand de liturgie voor de diensten van D.V. morgen: 

 

 

  Ochtenddienst (09.30 uur)    Avonddienst (19.00 uur) 

       1. Psalm 103: 7 en 8        1. Psalm 78: 36    

       2. Psalm 139: 8        2. Psalm 89: 9   

       3. Psalm 138: 3            3. Morgenzang: 3 

          4. Psalm 72: 10 

 

  Schriftlezing: Hebreeën 4    Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1-13 

         

  Collecten: 

       1. Diaconie 

       2. Kerkvoogdij 

       3. Opleiding predikanten 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

 

‘Wij zullen in Zijn woning gaan’  

(Psalm 132 vers 5 berijmd) 

In de komende periode wordt het gaan naar de kerk 

anders geregeld. We hebben besloten de gemeente in 

drie groepen te verdelen, zodat u minimaal eenmaal per 

twee weken naar de kerk kunt. Hieronder ziet u de 

groepen en de achternamen die daarbij horen. 

 Groep A: gemeenteleden waarvan de 

achternaam begint met de letter A t/m D  

 Groep B: gemeenteleden waarvan de 

achternaam begint met de letter E t/m M  

 Groep C: gemeenteleden waarvan de 

achternaam begint met de letter N t/m Z  

 

U wordt allen verwacht. Wij vragen u vriendelijk om 

wanneer u onverhoopt niet kunt komen dit uiterlijk vóór 

zaterdag 12.00 uur te laten weten aan de scriba van de 

kerkenraad. Tel. 0342-472512, email: 

scriba@hhggarderen.nl 

 

Uitzending kerkdiensten 

U kunt meeluisteren en/of live meekijken naar de kerkdiensten via de hoofdpagina van onze website 

www.hhggarderen.nl. 

 

Ten slotte 

Geliefde gemeente, dit was voorlopig de laatste nieuwsbrief. In totaal zijn er de afgelopen maanden 

eenentwintig brieven verschenen. Door deze informatievoorziening konden we u steeds tijdig op de hoogte 

brengen van de nieuwste ontwikkelingen. Ook werkten de brieven samenbindend. Mocht er een nieuwe 

opleving van het virus komen met gevolgen voor ons als gemeente, dan zullen we opnieuw van 

nieuwsbrieven gebruikmaken. Uiteraard hopen we dat dit niet nodig zal zijn. We zeggen u dank voor het 

vertrouwen dat u in het handelen van uw kerkenraad en kerkvoogdij hebt gehad. Bovenal zeggen we u dank 

voor uw gebeden. We hebben alles in de afgelopen periode mogen doen in afhankelijkheid van de Koning 

der Kerk, zonder Wie wij niets kunnen doen. Dat de wetenschap dat de HEERE regeert (zie Psalm 93) ons 

voor de toekomst zal troosten. We bevelen u allen de Heere en het Woord van Zijn genade aan. Hij zij u 

nabij. 

 

namens uw kerkenraad      namens uw kerkvoogdij 

 

 

Ds. D. Zoet       G. van Lagen 

Datum Tijd Groep 

26 juli 09.30 uur A 

26 juli 19.00 uur B 

   

2 augustus 09.30 uur C 

2 augustus 19.00 uur A 

   

9 augustus 09.30 uur B 

9 augustus 19.00 uur C 

   

16 augustus 09.30 uur A 

16 augustus 19.00 uur B 

   

23 augustus 09.30 uur C 

23 augustus 19.00 uur A 

   

30 augustus 09.30 uur B 

30 augustus 19.00 uur C 
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