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Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. J. Westland uit Putten  
voor. De avonddienst wordt geleid door ds. B.F. Bakelaar 
uit Krimpen a.d. Lek.  

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

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

Meeleven 
Vrijdag 1 maart zal mw. Hannie Prins-Verspui (Wilhel-
minalaan 28) geopereerd worden in het Beatrixzieken-
huis. We bidden om Gods zegen en kracht. 

40 dagen kalender 
Op weg naar Pasen: De 40 dagen kalender 2019 kunt u 
aanvragen via protestantsekerk.nl/40dagenkalender of 
tel.030 880 1 880. 

Voorzetramen 
Heeft u het al gezien/ gevoeld. 
Vorige week is de laatste hand 
gelegd aan het plaatsen van de 
voorzetramen. Het voelt nu  
aangenamer met deze dubbele 
beglazing. En we gaan bespa-
ren op ons gasverbruik. In het 
koor geeft het extra bescher-
ming voor de glas-in-lood ra-
men. Dank aan Klaas die de 
glaszetters van dienst was.  
De Kerkrentmeesters. 

Afwezigheid ds. Holtslag   
De komende week is ds. J. Holtslag afwezig. Bij zaken 
van pastorale aard kunt u contact opnemen met de 
wijkouderling of met ds. M. Dubbelman. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Kinderlied – Er was een man  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij kan niet staan, hij kan niet gaan  
De lange gangen door,  
Een engel raakt het water aan  
Maar niemand laat hem voor.  
 

Maar nu, vandaag, een vreemde stem:  
Wil jij weer beter zijn?  
Wie is die man, hoe kent hij hem, zou dat een broeder zijn?  
 

Hij zegt: Sta op en wandel weer!  Al heb je dan geen mens,  
Al duurt het lang, eens komt de Heer en Hij vervult je wens!  
 

Al gaat het anders dan je denkt, al mag je niet naar huis,  
Als Jezus komt en Hij je wenkt, dan kom je zeker thuis!  
Tekst. A.F. Troost 

Sing-in na de jeugddienst 
Na de jeugddienst op zondag 3 
maart speelt de band nog even 
verder! Kom je/komt u ook 
mee-zingen? Het thema is 
‘Build Your Kingdom Here’. 
Naast dit themanummer zingen 
we nog andere Nederlandse op-
wekkingsliederen. We hopen 
jou en u te zien!  

  Agenda  
Deze week is er geen catechese en ouder-peutergroep 
i.v.m. de voorjaarsvakantie 
26-02 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
01-03 Ophalen oud papier    
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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 
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  Lied avonddienst-  U roept ons samen 
(Eerste twee coupletten door Credo): 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest   
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 

(Credo + gemeente):  
Refrein: Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam…. 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam…. 

Credoweekend 
Afgelopen weekend zijn wij met 21 mensen afgereisd 
naar Bosschenhoofd. We hebben een heerlijk weekend 
gehad met veel gezelligheid, bijbelstudie, sport, spel en 
zon. We willen iedereen bedanken voor het meebidden 
en ook voor de gespaarde Grijntjes. 

 Kledingbeurs World Servants 
Zaterdag 16 maart is er weer een kledingbeurs in de 
Rank. Het is dus tijd om de kledingkast weer eens goed 
na te kijken en te overwegen om nog mooie en goede 
zomerkleding in te leveren. Deze gaan we verkopen en 
de opbrengst is voor World Servants. 
Voor verdere informatie zie poster. 

 

 


