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Garderen, 4 april 2020

Aan alle (doop)leden van onze gemeente,
Met het oog op zondag
Wat een zegen dat het weer bijna zondag is. Het is dan alweer de zevende lijdenszondag. Wat is de
lijdenstijd heel anders verlopen, dan we aan het begin hadden gedacht. Ondanks alles wat er intussen
veranderd is, mag de verkondiging van Gods Woord in ons midden doorgang vinden. Er wordt voor de
tweede zondag op rij in een lege kerk gepreekt. Dat we echter als een biddende thuisgemeente het Woord
mogen ontvangen in een wel toebereide aarde. We wensen u een rijk gezegende zondag toe.
De liturgie voor de diensten ziet er als volgt uit:
Ochtenddienst (09.30 uur)
1. Psalm 103: 7
2. Psalm 69: 1, 4 en 7
3. Psalm 133: 3
4. Psalm 73: 13

Schriftlezing: Johannes 19: 17-30

Avonddienst (19.00 uur)
1. Psalm 141: 1
2. Psalm 130: 3
3. Psalm 42: 3 (na 1e punt preek)
4. Psalm 74: 20 (na 2e punt preek)
5. Psalm 130: 4 (na 3e punt preek)
6. Psalm 138: 4
Schriftlezing: Romeinen 12: 9-21

Collecten, zondag 5 april:
1 Stichting Adullam
2 Kerkvoogdij
3 Onderhoud De Rank
Uitzending via de kerktelefoon
Komende zondag kunt u weer meeluisteren en/of live mee kijken naar onze kerkdiensten. We hebben
afgelopen week nog wat instellingen aangepast. waaronder het harder zetten van de sfeermicrofoon. De
sfeermicrofoon wordt gebruikt om zowel het orgelspel als gezang te laten horen.
Op de hoofdpagina van onze site www.hhggarderen.nl vindt u uitleg hoe u mee kunt luisteren en kijken.
Zondagsschool ‘De HEERE is mijn Herder’
Omdat er geen zondagsschool gehouden kan worden, wordt er zondag om 14.00 uur voor de kinderen een
Bijbelse vertelling via de kerktelefoon uitgezonden.
Collecten
Naast de mogelijkheid om per bank een gift over te maken (wat u vorige week is aangeboden), heeft de
kerkvoogdij en de diaconie een digitaal alternatief bedacht, dat zo dicht mogelijk aansluit bij de manier van
collecteren zoals u dat gewend bent en dat tegelijkertijd ook eenvoudig is in gebruik.
Vanaf deze week kunt u uw collecte geven door middel van een app. Het enige wat u daarvoor hoeft te
doen is de SCIPIO-app te downloaden. Na het downloaden kunt u zich in deze app aanmelden met uw
emailadres, zoals dat bekend is in de ledenadministratie. Mocht uw emailadres nog niet bekend zijn in de
ledenadministratie, dan vragen wij u om uw emailadres inclusief uw naam, postcode/huisnummer en
geboortedatum te sturen naar nieuwsbrief@hhggarderen.nl. Wij zorgen ervoor dat uw emailadres dan
z.s.m. wordt opgenomen in de ledenadministratie. U krijgt hierover een bericht retour.

Het collecteren via de app werkt op een vergelijkbare manier als het aanschaffen en geven van
collectemunten. Nadat u zich aangemeld heeft, kunt u in de app beginnen met het opwaarderen van uw
saldo d.m.v. een IDEAL betaling. Het minimale opwaardeerbedrag is 25 euro. Na het opwaarderen kunt u
zelf bepalen wanneer, hoeveel en aan welke collecte u geeft.
In de app staan één week van tevoren de collectes open voor de komende kerkdienst. Deze collectes blijven
na de kerkdienst nog één week beschikbaar om aan te geven. Ook is er de mogelijkheid om te geven aan de
zendingsbus. Het geven aan deze digitale collecte blijft (net als bij een collecte in de kerk) anoniem. Het
opwaarderen van uw saldo is wel herleidbaar naar uw rekeningnummer.
Voor gemeenteleden die niet beschikken over de mogelijkheid om een app te installeren, of er voor kiezen
om per bank te betalen, blijft deze mogelijkheid natuurlijk ook bestaan. Het blijft hierbij wel beter om
(vanwege de bankkosten) een paar keer een grotere gift over te maken dan heel vaak een kleine gift.
U vindt de bankrekeningnummers onderaan deze brief. Bij voorbaat hartelijk dank!
Vrijwilligershulp
Ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, worden op dit moment extra geraakt door
de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus. Daarom brengen we de vrijwilligershulp van onze
kerkelijke gemeente nadrukkelijk onder uw aandacht. Het is Bijbels om elkaar zoveel als mogelijk te
helpen en bij te staan. Denk bijvoorbeeld aan het doen van boodschappen, medicijnen halen of iets anders.
Heeft u hulp nodig of vragen hierover, neem dan contact op met onze coördinatrice, mevrouw E.
(Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.
Pastoraat
Rond de verjaardag van gemeenteleden van 70 jaar en ouder wordt op telefonische wijze meegeleefd. Ook
zal op die wijze contact worden onderhouden met zieke gemeenteleden. Schroom niet om een beroep te
doen op uw predikant of wijkouderling in dringende gevallen of bij pastorale zorg. Heeft u behoefte aan
een gesprek, dan kunt u altijd bellen (0577-461268) of mailen naar de pastorie (dsdzoet@kliksafe.nl).
Meditatie(s)
D.V. woensdagmiddag 8 april om 15.00 uur zal er een meditatie worden uitgezonden. U kunt meeluisteren
met de reguliere uitzending via de kerktelefoon of internet. Ook kunt u de meditaties, net als de te houden
kerkdiensten, terugluisteren op een later moment.
Ten slotte
We leven in een bijzonder ernstige tijd. De Heere blaast in heel veel dingen en komt met Zijn indringende
roepstemmen tot ons. De nood als gevolg van het coronavirus wordt inmiddels in vele huizen en levens
gevoeld. Dat we echter bij de oorzaak van alles bepaald zouden worden. Het komt aan op persoonlijke
verootmoediging en schuldbelijdenis voor het aangezicht van de Heere. Dat we Hem zouden aanroepen om
Zijn gunst en genade. Opdat alles wat gebeurt niet tot verharding, maar tot bekering zal leiden. In Hosea 6
vers 1 lezen we met het oog daarop een hartelijke oproep: Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE,
want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden.
Laat uw verwachting van Hem zijn. Dan zult u niet beschaamd uitkomen. Zijn kracht wordt in zwakheid
volbracht.
Namens de kerkenraad

Namens de kerkvoogdij

Ds. D. Zoet

G. van Lagen

VOOR JONGEREN

Vragen n.a.v. de morgenpreek
Jongelui, hierbij ontvangen jullie vragen naar aanleiding van de morgenpreek. Het helpt jullie hopelijk in
het luisteren naar de preek en het onthouden ervan:
1. De Heere Jezus wordt genoemd Man van smarten. Leg dat eens uit. Je zou Maria vrouw van
smarten kunnen noemen. Waarom?
2. Simeon had gezegd: ‘Een zwaard zal door uw ziel gaan’. Hoe zien we de vervulling hiervan?
3. Wat is het derde kruiswoord? Wanneer heeft Jezus Zijn moeder nog meer vrouw genoemd? Waar
vinden we dit in de Bijbel? Hier houdt het geen afstand in, maar afscheid. Leg dit eens uit.
4. Welk gebod zien we hier terugkomen? Is dit gebod voor jou ook belangrijk? Hoe is dat in jouw
leven te zien?
5. Waarom gaf Jezus Zijn opdracht aan Johannes? Wat betekent de gemeenschap der heiligen?
Voor vragen waar je niet uitkomt, maar ook voor andere vragen, mag je altijd mailen
(dsdzoet@kliksafe.nl).
Uitspraak van J.C. Ryle n.a.v. Johannes 19: 26 en 27
“Laat ons troost putten uit de gedachte dat wij in Jezus een Zaligmaker hebben van onpeilbare tederheid,
van onpeilbaar medelijden, van onpeilbare bezorgdheid voor de toestand van Zijn gelovig volk.
Het hart, dat zelfs op het kruis voor Maria gevoelde, is een hart dat nooit verandert. Jezus vergeet nooit één
van die Hem liefhebben, en zelfs in hun zwakste staat gedenkt Hij hun nood. Geen wonder dat Petrus zegt:
Werpt al uw bekommernis op Hem; want Hij zorgt voor u (1 Petr. 5: 7).”
Woordzoeker voor de kinderen n.a.v. de morgenpreek

