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Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. De 
schriftlezing is Marcus 3:7-19. In dit gedeelte vallen de 
onreine geesten voor Jezus neer en erkennen ze Hem 
als de zoon van God. Jezus spreekt ze echter bestraf-
fend toe en verbiedt hen om dit bekend te maken. 
Waarom eigenlijk? De avonddienst wordt geleid door ds. 
T.C. Verhoef uit Nijkerk.  

  Collecten 
1. Diaconie  
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.       

Huwelijk 

 
Op donderdag 21 februari zullen Rachel Troost (Wilhelmi-
nalaan 36) en Elbert Kroon (Houten) in het huwelijk tre-
den. Van harte willen we hen feliciteren met deze stap en 
Gods zegen toewensen. De kerkelijke bevestiging en inze-
gening van het huwelijk zal plaats vinden in een bijzondere 
eredienst om 18.30 uur. Het toekomstig adres van het 
bruidspaar is Evertsestraat 19, 6714 EX Ede. 

Meeleven 
*Dhr. Teus Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381 KZ) is 
vrijdag 15 februari geopereerd aan zijn schouder in het 
Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hierdoor zal hij de ko-
mende zes weken zijn rechterarm niet kunnen gebruiken. 
In de dienst zullen we danken dat de operatie goed is 
verlopen en bidden om Gods zegen over het herstel. 
*Afgelopen week is Britt van Wijngaarden (Wilhelminalaan 
33, 3381 BN) vanwege een longontsteking opgenomen in 
het ziekenhuis. Donderdagavond mocht zij weer naar huis, 
maar ze heeft nog een lange weg te gaan. In het gebed 
willen we haar opdragen en we wensen Bart en Mariska 
en Siem Gods zegen toe. 

Lied morgendienst – OTH 403 
1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, in m'n slapen en ontwaken, 
'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
2. 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m'n handel. in m'n wandel, in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

Bij de morgendienst 

 
*Kaartje van Israël bij Marcus 3:7&8 
7 En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en 
Hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea, 8 
en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over de Jordaan; 
ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, 
die gehoord had wat voor grote dingen Hij deed, kwam 
naar Hem toe. 
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Verhuisd 
Mevr. S. Wijnja–Zeilstra is naar een andere kamer ver-
huisd in de Lange Wei. U kunt haar vinden op kamer 139 
(Rembrandthof 85, 3372 XV). We wensen haar daar een 
goede en bovenal gezegende tijd toe. 

Zondagsschool 
Zoals vermeld in de Zaaier gaan we 
na de ochtenddienst dieper op het 
'Onze Vader' in. Waarom leerde de 
Heere Jezus Zijn discipelen dit ge-
bed? En wat staat er precies in? Is 

het voor ons ook belangrijk om te weten? Kinderen, 
jongens en meiden, we gaan er een fijn uur van maken 
met elkaar. Aan het eind hebben een kleine verassing 
voor jullie.  
Volgende week is het voorjaarsvakantie,  daarom zijn 
jullie zondag 24 februari vrij. Daarnaast merken we dat 
er soms vrienden, neefjes of nichtjes meekomen, fijn! 
Aan allen die ook graag willen komen, van harte welkom! 

Kopij “De Zaaier” 
De Zaaier’ zal op vrijdag 1 maart a.s. niet verschijnen 
i.v.m. de voorjaarsvakantie. Wilt u met het aanleveren 
van de kopij hiermee rekening mee. Graag kopij uiterlijk 
maandagavond 18 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen 
naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inle-
veren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8). 

Rommelmarkt 
Voor de ophaaldagen op 9 en 16 maart hebben we weer 
ophalers nodig. Geef je op via rommelmarkt@hervormd 
giessenburg.nl of een belletje naar 0184-654920 en 
sjouw een ochtendje gezellig mee. 
 De Rommelmarkt commissie 

  Agenda  
20-02 Vrouwenvereniging Lydia, 09.45 uur Rank 
    ,,     Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
22-02 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
     ,,    Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
     ,,    “Tim zingt”, 20.00 uur De Stigt     

 

Kaarten zendingsmedewerkers 
Elke 3e zondag van de maand, zo ook deze zondag, wor-
den na de ochtenddienst bij beide uitgangen van de kerk 
een beperkt aantal verjaardagskaarten voor zendings-
medewerkers of hun jarige gezinsleden uitgedeeld. Het 
moet toch erg mooi zijn om op je verjaardag, soms ver 
weg van je familie, een kaart te ontvangen van een 
meelevende kerkganger uit Giessenburg! Het adres is al 
voor u op de envelop geschreven. In de linkerbovenhoek 
staat de verjaardagsdatum en bij kinderen ook het 
geboortejaar vermeld. Namens de zendingscommissie 
bedankt voor uw medeleven en medewerking. 

Stoelen koor kerk 
Vindt u dat nou ook dat de stoelen 
in het koor er altijd keurig bijstaan. 
Maar als u wat beter kijkt, ziet u 
dat er verschil zit in de stoelen. 
Dat klopt, we hebben drie verschil-
lende soorten stoelen die we dan 
ook graag zoveel mogelijk bij-  en 
naast elkaar zetten. Als ze door 
elkaar komen te staan is het niet echt een mooi en 
strak geheel. Zie de foto als voorbeeld. De kosters we-
ten als geen ander hoe de stoelen opgesteld moeten 
worden. Dus graag, als de stoelen voor een of ander doel 
gebruikt worden en daarna weer terug moeten in het 
koor, de koster(s) raadplegen. Dan hebben we weer een 
mooi geheel. De Kerkrentmeesters  

Vrijwilligersstage 
Begin van het jaar gaven we aan dat het mogelijk is om 
stage te lopen binnen de vele geledingen van de kerk. 
Denk bijvoorbeeld aan diaconie, kerkrentmeesterij, 
zending, vorming en toerusting, catechisatie, clubwerk, 
enzovoort. Wellicht om eens te ervaren: is dit ook iets 
voor mij? 
Geïnteresseerd? Meer info? Neem dan contact op met 
Johan de Vogel. (johan@famdevogel.nl  of bel/app 06-
1884 1936). 
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