
 

 

 

 

 

 

 
 NIEUWSBRIEF 

 31e jaargang juli 2021 

 

 
 
Ik zou zo graag……… 
 
Ik zou zo graag eens om een hoekje willen kijken 
En zien hoe ’t in de hemel  is, 
Waar ze mij altijd van vertelden: 
“daar is geen leed en droefenis”. 
 
Ik zou zo graag eens om een hoekje willen kijken 
Waar nou zovelen zijn. 
En velen die ik hier zo liefhad, zien – zonder angst en zonder pijn. 
 
Ik zou zo graag eens om een hoekje willen kijken. 
Misschien was dan mijn leed voorbij, 
Als ‘k mijn geliefden daar hoor zingen 
Geheeld, gezond en eeuwig blij. 
 
Ik zou zo graag eens om een hoekje willen kijken, 
Lazarus zien in Abrams schoot. 
Dan zou ik niet zozeer meer vrezen voor ’t kille graf en voor de dood. 
 
Heer, ik zou zo graag eens om een hoekje willen kijken, 
Net als Stefanus – eens wat zien, 
Een tipje van de sluier lichten, 
Dat gaf meer zekerheid, misschien. 
 
Kind, luister naar mijn beloften 
“wie op Mij vertrouwt, die leeft, 
Want ik ben geen God van doden 
Maar een God Die eeuwig leven geeft. 
 
Wie tot Mij komt, die zal Ik leiden. 
Mijn Zoon betaalde voor de reis. 
Hij zegt tot ieder, die Hem aanroept: 
Heden – met Mij – in het paradijs. 
 
Heer, ik zou zo graag wat meer willen geloven. 
Leer mij vertrouwen als een kind, 
Dat zich aan Vaders hand laat leiden 
En rust en troost en vrede vindt. 
 
 
Dichter: naam onbekend 



 
 
 

UIT EN VOOR DE GEMEENTE  

• Wat zijn we dankbaar dat we vanaf zondag 09 mei weer onze wekelijke 
Avonddienst hebben mogen houden, nadat we elkaar een half jaar niet ontmoet 
hebben. Gelukkig worden de regels waar we ons nog aan moeten houden steeds 
iets soepeler, zodat iedereen op een verantwoordelijke manier naar de kerk kan 
gaan en gezond kan blijven. 

• In onze kerkzaal mogen we 60 bezoekers per dienst ontvangen, dat betekent dat 
aanmelding vooraf niet meer nodig is. 

• De registratie blijft voorlopig nog wel. Ook blijft het desinfecteren van de handen 
bij binnenkomst, het schoonmaken van de kerkzaal achteraf en de 1,5 meter 
afstand houden we. De mondkapjes hoeven we niet meer te gebruiken. 

• Omdat er met zingen veel lucht wordt verplaatst en onze (zeer oude) kerkzaal 
helaas geen ventilatie systeem heeft, mogen we alleen de laatste 2 coupletten 
van het slotlied meezingen. Als we alle liederen mee zouden zingen, dan zou 
iedereen een uur in de lucht zitten die mogelijk virusdeeltjes zou kunnen 
bevatten, dat wil de kerkenraad graag voorkomen. 

• Helaas hebben we in 2020 geen jaarlijkse Gemeentemiddag kunnen houden. 
Het ziet er naar uit dat we dat dit jaar wel zouden kunnen houden. Wilt u 
daarvoor alvast zaterdag 30 oktober 2021 in uw agenda reserveren? Meer 
informatie hierover volgt t.z.t. 

 

 

 

Datum bijzonderheden naam plaats 

04 juli 2021 
Koffiedrinken na de 
kerkdienst Evang. R. Bartels Rijssen 

11 juli 2021  Ds. J.W. Goossen Vriezenveen 

18 juli 2021  Ds. J. van het Goor Rijssen 

25 juli 2021  Dhr. G. Flim Rijssen 

01 augustus 2021  Dhr. J.P. Bredenhoff Wierden 

08 augustus 2021  Ds. G.A. Schreuders Wierden 

15 augustus 2021  Ds. H. van Wingerden Rijssen 

22 augustus 2021  Ds. J.W. Goossen  Vriezenveen 

29 augustus 2021  Ds. A.C. de Kruijf Rijssen 

05 september 2021  Ds. A. Prins Vriezenveen 

12 september 2021 
Voorbereiding Heilig 
Avondmaal Ds. H. de Jong Vriezenveen 

19 september 2021 Heilig Avondmaal Ds. L.P. Blom Rijssen 

26 september 2021  Ds. G. Doorn Vriezenveen 

 

 

 



 

 

Aanmelden cursus Theologische Vorming. 
 
Gezien de huidige omstandigheden mogen we er vanuit gaan dat de cursus TVG eind 
augustus weer van start kan gaan. Helaas is de cursus afgelopen jaar na enkele lessen 
gestopt door de Corona omstandigheden. Wij zijn dankbaar dat het weer mogelijk is. 
 
Wat is de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden? 
Dit is een cursus voor iedereen die meer willen weten over het christelijk geloof. De 
cursus wordt één keer in de twee weken op zaterdagmorgen gegeven in kerkelijk 
centrum Sion in Rijssen. De volledige cursus duurt drie jaar, maar deelnemers 
verbinden zich telkens voor een jaar.  
  
TVG is vooral een informatieve cursus waarin mensen wegwijs worden gemaakt in de 
bronnen  van het christelijk geloof, de Bijbel, de traditie en de toepassing in de 
dagelijkse praktijk, zoals in de vakken Ethiek, Gemeente-opbouw en 
Pastoraat/diaconaat. Ook worden de vakken Oude en Nieuwe Testament, 
Kerkgeschiedenis, Dogmatiek en Catechetiek gegeven. 
Docenten zijn hoofdzakelijk predikanten die hun vakgebied willen delen met anderen. 
Het is duidelijk: meedoen doet wat met mensen. “Het verrijkt, verrast en inspireert”.  
 
De lessen worden op zaterdagmorgen van 9 uur tot 12.15 uur gegeven in het kerkelijk 
centrum Sion in Rijssen.  
De eerste les dit jaar is op DV. 21 augustus 2021. 
Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen, neem dan contact op met een van de 
onderstaande adressen. Bij deze adressen kunt u zich ook opgeven. 
 
Opgave en info bij: de cursusleider Ds K.A. Hazeleger, tel 0529-467745, e mail 
k.a.hazeleger@hetnet.nl of bij de secretaresse Ria Harbers, tel 0548-515929, e mail 
tvgrijssen@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u iets melden of hebt U een bijdrage voor de volgende Nieuwsbrief, dan kunt u 
deze inleveren bij: R. Pothof, per mail: rolf@rolfpothof.nl  
 
 
 
De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen 
de PKN kerk te Hengelo.  
Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.  
Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. 
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