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Bij de diensten – 2e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. De 
schriftlezing is Markus 3:20-30, waarbij vers 28-29 
centraal zal staan, waar het gaat over de zonde tegen 
de Heilige Geest. Bij de ingang zullen weer nieuwe 
gebedskalenders uitgedeeld worden. De avonddienst 
wordt geleid door ds. J. Holtslag. Aqua Viva zal haar me-
dewerking verlenen aan de dienst en een aantal bewer-
kingen zingen van bekende en minder bekende psalmen. 
Psalm 30 zal naast te horen ook gelezen worden. 

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

Meeleven 
*Woensdag 13 maart zal bij dhr. Dick van Pelt (Boven-
kerkseweg 6, 3381 KB) in het Beatrixziekenhuis gepro-
beerd worden om nierstenen te verwijderen. We hopen 
op een goed resultaat en bidden om Gods zegen 
hierover. 
* Ons gebed is ook voor Arja van Vianen. Zij is lid van 
club Immanuel en bij de speciale diensten aanwezig. Zij 
is ernstig ziek. In de voorbede bidden we voor Arja en 
voor haar ouders. 

  Kampvuuravond Vader/Kind 

Alle vaders kunnen hun zoon en/of 
dochter meenemen op zaterdagavond 
23 maart, in de tienerleeftijd of ouder. 
Gerard Klijn is de spreker, locatie is 

Camping Slingeland. 
Er wordt gezorgd voor warme choc, worst en blijf nog 
even zitten na afloop voor de marshmallows;-). 
We vragen een kleine bijdrage voor de onkosten middels 
een fooipot. 
 

Geboren 
Dankbaar zijn Martijn en Jannette Stam 
(Giessenlaan 16, 3381 AL) met de ge-
boorte van hun dochter Julia. Zij is geboren 

op 5 maart en is het zusje van Jasmijn en Boaz. Op het 
geboortekaartje staat: Je bent voor ons een gift van 
God, waardevol en klein. Wij weten dat, waar jij ook 
gaat, Zijn hand op jou zal zijn. We feliciteren Martijn en 
Jannette van harte met de geboorte van hun dochter en 
wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van Julia. 

Kerk-School-Gezinsdienst 
Biddagdienst: “Wat vraag jij?” Dit is het thema voor kinde-
ren van groep 5 t/m 8 op woensdag 13 maart, aanvang 
8.45 uur in de Maranathakerk. Ds. Dubbelman zal dit the-
ma toelichten aan de hand van 1 Koningen 3: 1-15. Dit ge-
deelte gaat over Salomo, waarin hij mag vragen wat hij 
nodig heeft van God. 
De collecte is bestemd voor World Servants. Hoewel we 
ontzettend blij zijn met uw gaven, hierbij het verzoek om 
uw kind(eren) geen collectebonnen mee te geven. 
Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom om de dienst bij te wonen. Voor de aller-
kleinsten is er oppas aanwezig (wij verzoeken u kinderen 
jonger dan 3 jaar bij de oppas te brengen). 

Kinderlied – Als ik mijn ogen sluit 
1. Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha, 
dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. 
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen. 
Dat Jezus sterven moest, want dat gebeurde toen. 
  

2. Ik hoor opnieuw zijn stem die roept: 'Het is volbracht'. 
En daarna wordt het stil,'t is donker als de nacht. 
Toen stierf Hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij. 
O, ik weet meer dan ooit, dat Hij dit deed voor mij. 
  

3. Ik doe m'n ogen dicht en vouw m'n handen stil.  
Ik bid met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil. 
Heer, aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij.  
Ik had nog nooit een Vriend die zoveel hield van mij. 
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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. 

Gemeenteavond 
Beste allemaal, op maandagavond 25 maart hebben wij 
weer een gemeenteavond georganiseerd voor jong en 
oud. We beginnen de avond om 18.00 uur (inloop vanaf 
17.30 uur) met een gezellig hapje te eten. Wilt u hier-
aan meedoen, dan kunt u zich opgeven door een mailtje 
te sturen naar  maureenvanpelt@outlook.com of een 
briefje door de deur te doen bij familie Holtslag (Kerk-
weg 1B). Vermeld hierin even met hoeveel personen u 
komt en of u allergieën heeft. 
Als u zin heeft om een lekkere salade of soep te maken 
is dit hartelijk welkom. Dit kunt u ook vermelden bij de 
opgave voor het eten. Na het eten is er een avondpro-
gramma en als afsluiting is er 
nog iets lekkers. De avond duurt 
tot 21.30 uur. We hopen veel van 
jullie te zien.  Hopelijk tot dan! 

Inzamelen oude metalen gaat van start 
Zoals eerder aangekondigd 
kunt u vanaf maandag 18 
maart uw oud ijzer afgeven in 
of bij de kruiwagen aan de 
Neerpolderseweg 19. We ver-
zamelen oude metalen, incl. drankblikjes, snoeren en 
kabels, huishoudelijke spullen met een motor erin en 
metalen,  computerkasten (geen televisies, koelkasten 
e.d.). Lege blikjes graag in plastic zakken. De opbrengst 
is voor de kerk en een goed doel. Er komen al positieve 
reacties binnen. Maandelijks zal er ook worden gesor-
teerd e.d. Aanmelden als vrijwilliger? Materialen? 
Vragen? Bel of mail met: Piet Aantjes: 06-51341496, 
p.aantjes@outlook.com, Herman Visser 06-
13030334, Corryenhermanv@hetnet.nl. 

Agenda 
Deze week geen catechese i.v.m. biddag 
12-03 Vrouwenbijbelstudie, 9.00 uur Rank 
    ,,     Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
13-03 Kinderbiddagdienst, 8.45 uur Maranathakerk 
    ,,     Biddagdienst, 19.30 uur Kerk 
14-03 Vrouwenbijbelstudie 09.00 uur Rank 
16-03 Ophaaldag Rommelmarkt 
     ,,    Kledingmarkt WS, 9.00-16.30 uur Rank  
     ,,    Extra opening boekwinkeltje vanaf 9.00 uur 

Gemeenteavond en diaconale hulpdienst 
Op de gemeenteavond in februari kwamen een aantal 
diaconale praktijken naar voren. Zorg en hulp voor onze 
naasten, die het goed kunnen gebruiken en nodig heb-
ben. Veel wordt spontaan door gemeenteleden opge-
pakt. Dat is mooi. Gemeenteleden kunnen zich ook 
opgeven voor steun bij de diaconale hulpdienst met de 
mogelijkheden/talenten die er zijn. Als diaconie hebben 
we bij hulpvragen dan een overzicht wie mogelijk kan 
helpen. De info en invullijst vindt u op de site (onder 
diaconie) en ook vindt u exemplaren op de leestafel bij 
de ingang van de toren. Zo nodig kunt u er gebruik van 
maken. Van harte aanbevolen. 

Geluk is een bevel geworden 
Doe wat je zelf wilt! Dat is het dominante geluksideaal 
in onze huidige samenleving. We hebben recht op zelf-
ontplooiing. Toch? Jazeker, daar zitten mooie kanten 
aan! Echter, dat hele idee belast ons ook in hoge mate. 
Met name voor jonge mensen wordt het leven hierdoor 
een soort geluksjacht. Inclusief de zelf opgelegde ver-
plichting om goed te scoren. Het is denkbaar dat de 
oogst niet bestaat uit voldoening en geluk, maar uit on-
zekerheid, zelfs uit angst. Het risico bestaat dat dit ja-
gen naar geluk resulteert in grote vermoeidheid, in op-
gebrand raken. Doel gemist. De (je) wereld op z'n kop. 
Vanuit Vorming & Toerusting willen we aan dit feno-
meen eens aandacht besteden. We gaan dat 'op ons ge-
mak' doen, we nemen er twee avondsessies de tijd 
voor. We beschouwen onszelf vanuit de actuele spelre-
gels van de samenleving (1e avond) en tijdens de 2e 
avond bladeren we in de Bijbel om te leren hoe verras-
send 'behulpzaam' dat boek (beter gezegd: Gods woor-
den) is om balans te vinden en/of houden in het dage-
lijks bestaan. De sessies worden gehouden op 4 april 
en 15 mei in de Rank. Of je nou 18- of 68 jaar bent, weet 
je van harte welkom! Deelname is kosteloos. Vooraf 
aanmelding is gewenst. Bel of app 06-50235236 of 
mail 
bert@pesselse.nl  
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