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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen 
Johannes 4: 19-30 over het gesprek dat Jezus voert 
met de Samaritaanse vrouw. Na de dienst is iedereen 
van harte welkom in de Rank om elkaar te ontmoeten 
en met elkaar koffie, thee of iets fris te drinken. De 
avonddienst wordt geleid door ds. M. Dubbelman en we 
lezen Markus 2: 1-13. Jezus is in zijn huis te Kaper-
naüm en krijgt veel mensen op bezoek.  

Collecten 
1. Diaconie (Werelddiaconaat)  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het 
werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.       

  Agenda  
06-02 Vrouwenvereniging Lydia, 09.45 uur Rank     
     ,,    Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
     ,,    Info-avond fietsvakantie, 20.00 uur Rank 
07-02 Rondreis door de Bijbel, 20.00 uur Stigt 
08-02 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 

Lied morgendienst – OTH 434 
Jezus, open mijn oren, leer mij Uw stem te verstaan 
Leer mij Uw woorden te horen 
Te weten waar ik moet gaan 
Om Uw licht te verspreiden, Uw naam te belijden 
Leer mij Uw stem te verstaan 
 

Jezus, open mijn ogen, leer mij de mensen te zien 
Zoals U ze ziet uit de hoge, U bent de Heer die ik dien 
Om Uw liefde te geven, aan wie met mij leven 
Leer mij de mensen te zien 
 

Jezus, ik open mijn handen, leer mij een zegen te zijn 
Maak mij een hulp voor de and’ren 
Die leven met honger en pijn 
Om aan wie U niet kennen 
genezing te brengen 
Leer mij een zegen te zijn 
Tekst en muziek Elly & Rikkert 

Verhuisd 
Afgelopen vrijdag is mw. A.E. van Beest-Visser verhuisd 
naar Tiendwaert (Jupiterstraat 2, 3371 TE). Het verblijf 
in Waertoven was maar kort en tegelijk heel heftig door 
het snelle overlijden van haar man. We wensen haar 
Gods zegen en nabijheid toe. 

  Spel in ‘t dorp 
Wij zouden het leuk vinden 
om met Rock Solid & Solid  
Friends bij gemeenteleden in 
Giessenburg spelletjes te  
komen doen! 
Het thema is: 'race tegen de 
klok'. Vind u het leuk om meer- 
dere groepen jongeren te  
ontvangen bij u thuis op vrijdag- 
avond 22 februari tussen 20.00 en 22.00? Aanmelden 
vóór 15 februari of meer informatie opvragen kan bij 
marjannedegroot@hotmail.com.  

Rondreis door de Bijbel 
Komende donderdag start de tweede Rondreis, be-
staande uit drie avonden. De eerste bijeenkomst slaan 
we de Bijbel open bij het boek over Jona. We hoeven 
niet ver te reizen, de locatie is de Stigt. Aanvang 20.00 
uur. We vragen een bijdrage in de kosten van € 5,00 per 
sessie of € 10,00  voor drie avonden. Hartelijk welkom! 
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Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl 
Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl 

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 
 
 

__________________________________________________________________________ 

Lied avonddienst – Genade zo groot 
Genade zo groot, aan mij die het niet verdient, 
liet Christus zijn liefde zien, want Hij kocht mij vrij. 
Genade zo groot, de schuld die ik voor Hem leg, 
wast Hij geduldig weg; zijn bloed reinigt mij. 
  

Refrein: En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer, 
mijn verlosser en Heer, die mij liefheeft. 
 

Liefde zo groot, die stand hield tot in de dood, 
schonk in de diepste nood vergeving aan mij. 
Liefde zo groot, wiens kracht onverslaanbaar is, 
verdrijft elke duisternis; nu zijn wij vrij. 
Refrein 2x 
Tekst & muziek: John Pantry 
Ned. tekst: Peter van Essen, Opwekking 688 

Gemeenteavond 

Zoals al eerder aangekondigd is donderdagavond 14 fe-
bruari een gemeenteavond voor alle leden, jong en oud.  
De hele Rank is hiervoor gereserveerd.  
Diverse aspecten komen aan de orde. Er is een goed 
gevuld programma:  
19.15 - 19.30 uur Inloop met koffie, thee.  
19.30 – 21.00 uur Plenair gedeelte in zaal 1 met ope-
ning. Themablok “diaconaal  gemeente zijn”  waarin een 
tiental gemeenteleden vertellen over diaconale praktij-
ken, info Kerkrentmeesters, info van werkgroep   “Het 
lied in de eredienst”.   
Vanaf 21.00 uur  Tijd voor een (2e) kop koffie, ontmoe-
ting, mede n.a.v. het plenaire gedeelte. Maar zeker ge-
bruik maken van de “Informatiemarkt” met o.a. (interac-
tieve) mogelijkheden bij V&T, de zendingscommissie, 
diaconie en Kerkrentmeesterij, een bijzondere kaarten-
actie voor gedetineerden, de boekwinkel… 
Er is vrije ruimte voor gesprek….. en vertrek.  
Ieder van harte welkom en uitgenodigd! 

Bij de avonddienst 

 
*Het huis waar Jezus verbleef in Kapernaüm is opge-
graven. Het was het huis van Petrus waar zijn schoon-
moeder woonde en ook Jezus zijn hoofdkwartier had. De 
fundamenten van de muren zijn hierboven zichtbaar. 
Deze fundamenten zijn nog steeds in Israël te zien. 

 
*Dit plaatje laat zien hoe het huis er ongeveer uitgezien 
moet hebben. 

Kampvuuravond verplaatst! 
De datum van de komende KVA vader met zoon/dochter 
is verplaatst naar zaterdag 23 maart i.p.v. 9 maart. Alle 
vaders met hun zoon/dochter zijn dan welkom. Verdere 
info volgt. 
 
 
 
 
 


