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Bij de diensten – 3e Lijdenszondag 
In de morgendienst o.l.v. ds. M. Dubbelman lezen we 
over de gevangenneming van Jezus in Getsémané (Mar-
cus 14: 43-52). In de laatste twee verzen gaat het over 
een jongeman die ze ook gevangen proberen te nemen, 
maar zijn kleed achterlaat en naakt wegvlucht. Wie is 
die jongeman en waarom staat deze gebeurtenis in de 
Bijbel?  
Bij de uitgang zullen er weer nieuwe verjaardagskaarten 
voor zendingsmedewerkers en jarige gezinsleden wor-
den uitgedeeld.  
De avonddienst wordt geleid door ds. C. v.d. Scheur uit 
Veenendaal. 

Collecten 
1. Diaconie (Plaatselijk jeugdwerk) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor bijbels 
onderwijs voor de jonge kerk in Nepal. 

Lied ochtendienst – Hij is machtig 
Refrein: Hij is machtig, hij is krachtig hij is prachtig en 
waarachtig, Hij is machtig, Jezus de Heer (2x) 
 

Vrouwen: Alle macht -  mannen: alle macht 
Vrouwen: In de hemel -  mannen: in de hemel 
Vrouwen: En op aarde - mannen: en op aarde 
Vrouwen: Is hem gegeven - mannen: is hem gegeven 
Refrein: Hij is machtig… 
 

Vrouwen: En geen ding - mannen: en geen ding 
Vrouwen: Is onmogelijk - mannen: is onmogelijk 
Vrouwen: Voor degene - mannen: voor degene 
Vrouwen: Die hem gelooft - mannen: die hem gelooft 
Refrein: Hij is machtig… 
Tekst & muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld  
© Unisong Music Publishers 
 
 
 
 
 
 

Meeleven 
Donderdagavond is dhr. Dick van Pelt (Bovenkerkseweg 
6, 3381 KB) weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Er 
is dankbaarheid, dat de behandeling geslaagd is. We 
wensen hem Gods zegen en een goed herstel. 

Bij de preek - morgendienst 
*Kaart van Jeruzalem in tijd van Jezus 
 

 
In de tijd van Jezus was Jeruzalem ongeveer net zo 
groot als Giessenburg. Ongeveer 1500 meter lang en 
800 meter breed. De tempel nam bijna 25% van heel 
Jeruzalem in beslag. Op de avond voor zijn sterven 
vierde Hij het laatste avondmaal in een kamer in Jeru-
zalem (bij rode pijl). Na de maaltijd liep Hij met zijn 
discipelen naar Gethsemane. Dat is een tuin aan de 
voet van de olijfberg net buiten de stad. 

Agenda 
20-03 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
    ,,     Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
22-03 Tim zingt, 20.00 uur Maranathakerk 
    ,,     Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
23-03 Kampvuuravond, 20.00 uur Camping Slingeland 
 



 

_____________________________________________________________________________ 
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. 

 

Cadash – Bijbelstudie op niveau 
14 deelnemers hebben zich al 
aangemeld voor de kampweek 
voor volwassenen in de Franse 
Alpen. En wat denkt u? Gonst het 
in die groep over de fietstochten 
die we gaan maken, of praten we 
vooral over de Bijbelstudies die we met elkaar gaan 
doen… Hmm, het antwoord houdt u tegoed. Feit is dat 
het aantal deelnemers mag groeien tot 20. Dus als jij 
(>18jr) gelegenheid en zin hebt om mee te gaan (29-6 
t/m 6-7), schroom dan niet om informatie in te winnen 
bij Holtslag of Pesselse. 

Gemeenteavond 25 maart 
U kunt zich nog steeds aanmelden voor de gemeente-
avond op maandagavond 25 maart van 18.00 (inloop 
vanaf 17.30 uur) tot 21.30 uur. Gezellig met elkaar een 
hapje eten gevolgd door een avondprogramma met o.a. 
een Sing-in. Als afsluiting 
van de avond drinken we 
nog iets met elkaar.  
Aanmelden kan door een 
mailtje te sturen naar 
 maureenvanpelt@outlook.com of een briefje door de 
deur te doen bij familie Holtslag (Kerkweg 1B). Vermeld 
ook even met hoeveel personen u komt en of u 
allergieën hebt.  
Als u zin heeft om een lekkere salade of soep te maken 
is dit hartelijk welkom! We hebben hier namelijk nog 
heel weinig aanmeldingen voor gekregen.  
Dit kunt u ook vermelden bij de opgave voor het eten. 

Jaarfeest club Immanuël 
Op dinsdag 26 maart viert club Immanuel haar jaarfeest 
in de Rank in van 19.00 uur tot 20.30 uur. Het jaarfeest 
is een open clubavond voor familie, vrienden, bekenden 
en belangstellenden. Het wordt een feestelijke avond 
met een koninklijk tintje. Iedereen is van harte uitge-
nodigd! Clubleden en leiding van club Immanuel. 
 

Petrus 
Het eerste nummer van Petrus in 2019 ,vol van verhalen 
van mensen die geloof, hoop en liefde vinden en delen 
met mensen om hen heen. Voor een gratis abonnement  
www.petrusmagazine.nl of schrijf naar Petrus Maga-
zine,  Antwoordnummer 53019 3503 VB Utrecht. 

Relativeren – is dat te leren? 
Dit is niet de eerste keer dat we lezen over de cursus 
die op 4 april en 15 mei gehouden zal worden. En fijn 
ook dat een aantal mensen zich al ingeschreven heeft! 
Wel werd al meerdere keren de vraag gesteld: waar gaat 
die cursus nou precies over? Je kon al lezen over geluk, 
over balans in je leven. Maar ook over vermoeidheid, 
zelfs over burn-out. Dat zijn nogal tegenstellingen! En 
de Zaaier van afgelopen vrijdag sprak plotseling over 
een nieuwe term: mindfulness… Wat is dat nou weer?! 
Ik ben niet zo goed in de Engelse taal, maar als ik het 
goed begrijp staat daar: een vol hoofd, een drukke 
geest. En nu weer een ander woord boven dit bericht: 
Relativeren. Dat betekent ‘afstand nemen’ toch?  
Luister es goed, ik heb best interesse, maar dan moet 
je wel duidelijk maken waarvoor ik naar de Rank kom! 
Tja... voor een duidelijk(er) antwoord worden we toch 
echt verwezen naar de cursusavonden. Maar goed, hier 
een schuchtere poging om de kern van de 1e avond 
duidelijk te maken: we gaan inzicht krijgen in hoe 
aandachtig bezig te zijn. Vroeger zeiden ze: één ding 
tegelijk doen. We voegen er nu aan toe: één ding tegelijk 
denken. En ook hoe zaken los te laten waar we niet 
verantwoordelijk voor zijn en waar we geen invloed op 
hebben. Zo, daar moeten we het nu mee doen. Theoloog 
en schrijver Philip 
Troost zal de avonden 
leiden. Aanvang 20.00 
uur. Deelname is 
kosteloos. Vooraf aan-
melding is gewenst. 
Bel of app 06-5023 
5236 of mail 
bert@pesselse.nl. 
 
 
 


