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Bij de diensten – 1e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en lezen 
we verder uit het Markus-evangelie (Markus 3: 20-35). Dit 
gedeelte begint in vers 20 met de mededeling het er zo-
veel mensen naar Jezus komen dat zij zelfs geen moge-
lijkheid hebben om brood te eten. Waarom staat dit 
schijnbaar onbelangrijke detail over brood eten hier in het 
evangelie? Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd 
elkaar te ontmoeten en met elkaar iets te drinken in de 
Rank.   
De avonddienst is een jeugddienst met 
thema On Air – God spreekt ook en 
wordt geleid door ds. J. Holtslag. Ook 
World Servants heeft een bijdrage. Na 
afloop is iedereen van harte welkom bij 
de Sing-in!  
 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Voorjaarszendingscollecte 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor bijbels 
onderwijs voor de jonge kerk in Nepal. 

Meeleven 
Afgelopen vrijdag, 1 maart is mw. Hannie Prins-Verspui 
(Wilhelminalaan 28, 3381 BP) geopereerd in het Beatrix-
ziekenhuis. In de dienst zullen we danken dat de operatie 
goed is verlopen en bidden om Gods zegen over het her-
stel. 

Geboren 
 

 
 

 

 

 
 

Dankbaar zijn Bart en Lotte van Genderen 
(Bogerd 5, 3381 DA) met de geboorte van hun 
dochter: Anneke Jacoba. Haar roepnaam is 
Anne en zij is afgelopen maandag 25 februari, geboren. 
Anne is het zusje van Thijs. Op het geboortekaartje staat: 
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer!  We feliciteren Bart 
en Lotte van harte met de geboorte van hun dochter en we 
wensen hen Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding 
van Anne. 

Lied morgendienst – Ik ben veilig in…  
Refrein: Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Veilig ben ik bij Hem. Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 
  

1. Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet. 
Is het soms net alsof niemand me ziet. 
Net of er niemand meer is die me mist,  
dan mag ik weten dat Jezus er is. 
Refrein: Ik ben veilig in Jezus' armen… 
  

2. Als ik door anderen soms wordt gepest. 
Zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest'. 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem. 
Refrein: Ik ben veilig in Jezus' armen… 
 Tekst & Muziek: Marcel Zimmer © 1995 Celmar Music, Oth 418 

Bus EO-jongerendag 
Op zaterdag 25 mei 2019 vindt weer de EO-Jongerendag 

plaats; dit keer in AHOY in Rotterdam. 
Het thema is BEAM the Light. En met 
o.a. HillsongYoung & Free belooft het 
een mooi feest te worden! 

Net als de afgelopen jaren zal er weer een bus vertrekken 
vanuit Giessenburg. Wil je met de bus mee, dan moet je je 
opgeven! Dat kan als volgt:  
1) Stuur  mail naar jeugdwerkgiessenburg@gmail.com  
2) Vermeld je naam / namen en met mailadres(sen).  
3) Vermeld ook je mobiele telefoonnummer! 
Heenreis: zaterdag 25 mei om 12.00 uur vanaf het Tilplein, 
Giessenburg. Terugreis: vanuit Rotterdam 's avonds na af-
loop om 21.30 uur. Kosten: € 7,50 p.p. voor een retourtje. 
Contant betalen voor het instappen! 
LET OP: je kaartje voor de EOJD / stadion moet je zelf 
regelen!!! Dat kan via beam.eo.nl/eo-jongerendag-2019 

Zondagsschool 
Na de voorjaarsvakantie starten wij vandaag een 
nieuw thema. God heeft een plan met jou! Daar 
schrik je van als je het zo leest, maar de Heere 

God zorgt voor je en dat doet Hij niet zomaar.... Wij hebben 
er zin in om met jullie erover te praten en te zingen. 



 

_____________________________________________________________________________ 
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. 

Opbrengst zendingsbussen maart / april 
De kerk in Nepal is een van 
de snelst groeiende in de 
wereld. De leiders van de 
jonge, levendige kerken en 
ook de gemeenteleden zelf 
hebben meestal maar 
weinig (theologische) op-
leiding en bijbelkennis, vooral in de landelijke gebieden. 
Er is dan ook grote behoefte aan bijbeltraining. Om hier-
in te voorzien, is in 1995 ITEEN opgericht. ITEEN (Insti-
tute for Theological Education by Extension in Nepal) is 
een interkerkelijke organisatie die op locatie bijbelcur-
sussen organiseert voor gemeenteleden en kerkleiders.  

Kring (geloofs)opvoeding 

Dit seizoen is er voor het eerst een kring voor ouders van 
tieners in de leeftijd 12 – 16 jaar. Inmiddels zijn er twee 
avonden geweest en de laatste avond voor dit winter-
seizoen is op woensdag 6 maart. Het blijkt erg waardevol 
om als ouders in gesprek te kunnen gaan over de 
(geloofs)opvoeding. Tieners kijken naar jou als ouder. Dit 
is misschien wel de kern van opvoeden en geloven: je kunt 
het voordoen,voorleven.  
Ook al bent u/ben je de eerste twee avonden niet in de 
gelegenheid geweest, van harte uitgenodigd om alsnog 
aan te sluiten! Inloop om 19.45 uur in de Rank met kof-
fie/thee, de avond duurt van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 
uur. Graag vooraf uw/jouw komst aanmelden bij Jeroen & 
Caroline Koekkoek: j.koekkoek10@kpnplanet.nl. Wees 
welkom! 

Bedankt voor hoopvolle Paasgroet 
Vanuit de gehoorzaamheid aan Het Woord zijn we betrok-
ken op gevangenen. De bijbel kent zeven werken van 
barmhartigheid, waaronder gevangenen bezoeken. 
Dank dat we als gemeente, op de gemeenteavond, een 
kaartje met een hoopvolle Paasgroet aan gevangenen 
konden sturen. De Paasgroetenactie van de PKN bestaat 
10 jaar. Elk jaar worden 50.000 kaarten verstuurd naar 
gevangenen. Deze worden tijdens de erediensten op de 
Paasmorgen in de gevangenissen uitgedeeld. Epafras 
zorgt voor Nederlandse gevangenen in buitenlandse ge-
vangenissen. Ook zij ontvangen een Paasgroet, die via 
Epafras meegestuurd wordt met het kwartaalblad “Come-
back”. Bid voor hen. 

Er is niets nieuws onder de zon 
Een uitspraak die uit ieders mond gehoord kan worden. 
Niet iedereen heeft in de gaten dat hiermee een tekst 
uit de Bijbel gebezigd wordt. Je zou zelfs kunnen zeg-
gen dat het boek Prediker populair is onder zowel chris-
tenen als niet-christenen;-) Ook in boeken en muziek 
zien we regelmatig uitspraken uit dit Bijbelboek opge-
nomen. Blijkbaar heeft Salomo (aan wie het boek 
toegeschreven wordt) onderwerpen aangeroerd en 
daarover uitspraken gedaan  die tot “universele levens-
wijsheid” gerekend kunnen worden. Nou, dan toch zeker 
ook voor ons Giessenburgers! Alle reden om er donder-
dagavond 7 maart a.s. met elkaar 
nader op te studeren tijdens de 3e 
sessie van de Rondreis door de 
Bijbel. Deze keer te houden in de 
Rank en we starten om 20.00 uur. 
Enne, niets nieuws… van harte 
welkom! 

Update World Servants 
Het is alweer even geleden dat we van ons 
hebben laten horen… tijd voor een update. 
Inmiddels staat de teller op bijna €78.000, 
dat betekent dat we nog ongeveer €6.000 
te gaan hebben voor we ons doel van 
€84.000 bereikt hebben, we zijn er bijna! 

We hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten: het bene-
fietconcert van Shine en de erwtensoepactie brachten 
geld in het laadje! Zoals in vorige nieuwsbrief stond aange-
kondigd zal op 16 maart weer een tweedehands kleding-
beurs georganiseerd worden door een aantal ouders van 
deelnemers. Hiervoor zijn we op zoek naar schone en net-
te zomerkleding. Inleveren kan van 11 t/m 13 maart bij de 
adressen vermeld op de posters in de hal. Daarnaast 
staan we op zaterdag 13 april weer klaar bij Autofood om 
uw auto’s blinkend schoon te poetsen. Zet deze datum 
alvast in uw agenda! Wij bedanken iedereen voor alle 
praktische en financiële steun tot nu toe! Geweldig!  

Agenda 
06-03 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
    ,,     Geloofsopvoeding tieners, 20.00 uur Rank 
    ,,     Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
08-03 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
09-03 Ophaaldag Rommelmarkt  
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