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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De Schrift-
lezingen zijn naast Johannes 4:29-42 uit Psalm 126 en 
uit Amos 9:13-15. Het thema is gesterkt worden door 
het missionaire werk. De avonddienst wordt geleid door 
ds. M. Dubbelman. De Schriftlezing is deze avond Mar-
cus 2: 2 t/m Marcus 3:6. In dit gedeelte komt het tot 
twee confrontaties tussen Jezus en de Joodse leiders 
over de invulling van de rustdag. Het leidt er zelfs toe 
dat de Farizeeën en Herodianen een plan gaan maken 
om Jezus te vermoorden. We zullen nadenken over de 
vraag waarom dit zo hoog oploopt. Bij de ingang liggen 
tijdens beide diensten weer kaarten waarop u uw naam 
kunt zetten. Dit ter bemoediging van vervolgde christe-
nen. Deze mensen (Marta in Ethiopië, Eldos en Nurzhan 
in Kirgizië, Aisha uit Nigeria, Gyang uit Nigeria) hebben 
allemaal een trauma te verwerken doordat zij zijn mis-
handeld of omdat hun familie is vermoord door extre-
mistische moslims en/of islamitische Fulani-herders. 
Ze hebben veel steun aan hun geloof, maar kunnen onze 
bemoediging goed gebruiken. Bid u mee? 

Collecten 
1. Diaconie (Stichting SZOS)  
2. Werk in plaatselijke gemeente 

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

Kinderlied – Een rivier vol van vrede 
Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, ) 
een rivier vol van vrede in mijn hart.    ) 2x 
 

Een fontein vol van blijdschap, een fontein  ) 
vol van blijdschap,    ) 
een fontein vol van blijdschap, in mijn hart. ) 2x 
 

Ik heb de liefde van Jezus, ik heb de   ) 
liefde van Jezus,     ) 
ik heb de liefde van Jezus, in mijn hart.  ) 2x 
 
Een rivier vol van vrede,   ) 
een fontein vol van blijdschap,   ) 
ik heb de liefde van Jezus, in mijn hart. )  2x 
(OTH398) Tekst: Opwekking, Arr,: Marcel Zimmer 

  Agenda  
12-02 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
    ,,     Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
    ,,     Poëzie in de Bijbel, 20.00 uur  
                                           Slingelandseweg 17c 
14-02 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
     ,,    Gemeenteavond, 19.30 uur Rank     

Opwekking: Reserveer snel! 
In het pinksterweekend,  
7 t/m 10 juni, organiseert 
de stichting  Opwekking de 
pinksterconferentie in Bid-
dinghuizen. Het thema is: 
‘DIEPER met de Geest’. Ga 
eens mee en ervaar hoe het 
is om met zoveel christenen 
God te loven! Hoe ga je 
mee? Je meldt jezelf aan bij 
de stichting  Opwekking via 
www.opwekking.nl. DOE DIT ZO SNEL MOGELIJK. Hoe 
eerder ieder groepslid zich aanmeldt, hoe gunstiger de 
veldindeling van de hele groep.  
Wil je meegaan met de groep van onze gemeente? Meld 
je dan ook aan bij Hubert & Miranda Schippers (tel. 06-
18121640, henmschippers@hotmail.com) Stuur daar-
bij een kopie van de bevestiging van aanmelding bij  
Opwekking, je e-mailadres en mobiele telefoonnummer.  
We kijken weer uit naar de bijzondere contacten samen 
met dorpsgenoten!  Kijk voor uitgebreidere informatie 
op de website van de kerk! 

Gemeenteavond, donderdag 14 februari 
Nogmaals allen, jong en oud van harte uitgenodigd in De 
Rank. Van 19.30-21.00 uur is er een plenair deel, waarin 
o.a. gemeenteleden vertellen over diaconale praktijken 
en ervaringen. De werkgroep “Het lied in de eredienst” 
geeft de nodige info. Vanaf 21.00 uur is er een interac-
tieve informatiemarkt met mogelijkheden voor vragen 
en inbreng bij werkgroep, V&T, zendingscommissie, 
kerkrentmeesters, diaconie, een bijzondere kaarten-
actie en ontmoeting. 
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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 – Zie hoe Jezus lijdt… 
1. Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt, 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer - Hij voor mij!  
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 
 

2. Zie hoe Jezus biddend strijdt 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond, roept Hij: 
Mijn God, waarom verlaat U mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan, 
in zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij, 
niemand heeft zo lief als Hij. 
 

3. Als de Heer zijn leven geeft, 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: 'Het is volbracht!' 
Waarlijk, Hij is Zoon van God 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door zijn wonden genezen wij, 
in zijn dood maakt Hij ons vrij. 
Lied: Opw 706, Tekst: Hans Maat 
Muziek: Niek & Elbert Smelt © 2008 Sela Music 

Inzamelen oude metalen 
Een aantal enthousiastelingen heeft het plan opgevat 
om, naar Hardinxvelds voorbeeld, oude metalen te gaan 
inzamelen, sorteren en dan te verkopen. Hiermee 
stimuleren wij ook het hergebruik.  De inzameling is een 
gezamenlijk initiatief van de Hervormde en Gerefor-
meerde kerk te Giessenburg 
Het geld wordt deels gegeven aan de beide kerken en 
deels aan goede doelen (i.o.m. de diaconieën). Voorlopig 
wordt er op zaterdagmorgen gesorteerd. 
Om dit plan te laten slagen zijn er drie wensen en 
benodigdheden: 
 

- Oude metalen, inclusief drankblikjes, snoeren 
en kabels, huishoudelijke spullen met een 
motor erin en metalen computerkasten (geen 
televisies, koelkasten e.d.). 

- Tenminste acht vrijwilligers die ons willen 
helpen met ophalen, vervoeren, sorteren en re-
gelen, kortom iedereen kan helpen. 

- Materialen zoals: een kruiwagen, kunststof op-
bergvaten (60 liter) en kratten 

Vanaf maandag 18 maart kunt u uw oud ijzer afgeven in 
of bij de kruiwagen aan de Neerpolderseweg 19. Lege 
blikjes graag in plastic zakken. Aanmelden als vrijwilli-
ger? Materialen? Vragen?  
Bel of mail met: 
-Piet Aantjes: 06-51341496,  
p.aantjes@outlook.com  
-Herman Visser: 06-13030334,  
  corryenhermanv@hetnet.nl  

  Eerst dit 
Onder de naam ‘Eerst dit’ verzorgen de EO en de IZB 
sinds kort een gratis dagelijkse bijbelpodcast. Elke 
werkdag krijgen aangemelden ’s ochtends een 7-minu-
ten durende podcast in hun Whatsapp, met een bijbel-
gedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht 
op het dagelijks leven. De doelgroep bestaat uit 
mensen in het spitsuur van het leven, die willen groeien 
in geloof en het volgen van Jezus ‘Veel mensen in de 
doelgroep hebben een drukke baan, gezin, activiteiten 
in de kerk, de sportclub en ga zo maar door. De tijd om 
geconcentreerd een Bijbelgedeelte te lezen en te over-
denken schiet er al snel bij in’. ‘’Eerst Dit’ geeft mensen 
uit de doelgroep een gedachte waar je tijdens de dag 
wat aan hebt’, zegt ds. Sjaak van den Berg, directeur 
van de IZB. ‘Het is een bijbellezing en een prikkelende 
overdenking, die je helpt bij een missionaire le-vensstijl. 
Origineel, concreet, to the point; houdbaar 
in tij-den van vreugde en van verdriet. 
Geïnteresseerden kunnen zich gratis 
aanmelden via www.eerstdit.nl. 
Luister bij voorbeeld naar: https://itunes.apple.com/ 
nl/podcast/donderdag-3-januari-numeri-
6/id1443768946?i=1000426917482&mt=2 
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