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Bij de diensten – 4e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. M.W. Westerink uit Lange-
rak voor. De avonddienst wordt geleid door ds. J. Holt-
slag. De schriftlezing is Johannes 12:37-50. In de 
prediking gaat het over de vraag hoe het komt dat jij 
gelooft en of het geloof doorwerkt in het leven van alle 
dag. 

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 
Dhr. Cees van Vianen (van Marlotstraat 27, 3381 CD) 
moest maandag 18 maart voor onderzoek opgenomen 
worden in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn 
dankbaar dat er geen verontrustende dingen zijn gevon-
den en hij de volgende dag weer naar huis mocht. 

Verhuisd 
Mevr. G.J. Hak (Gerdina) is intern verhuisd van Gilden-
weg 76a naar Gildenweg 76 L, 4204GJ Gorinchem. Een 
kaartje zal ze zeker leuk vinden! 

Brugklascatechisatie 
Het afgelopen seizoen hebben de brugklassers wekelijks 
gespaard voor Stichting De Ondergrondse Kerk. Afgelopen 
woensdagavond was de laatste ‘normale’ avond van het 
seizoen en de laatste opbrengst was het mooie bedrag 
van €17,10. Dat maakt een totaalbedrag van afgerond 
140 euro. Bedankt voor jullie bijdragen. We hopen jullie 
deze week niet woensdagavond te ontmoeten, maar jullie 
morgenavond te zien op de gemeente-avond. 

Waardevolle spullen 
Via deze weg willen we iedereen erop wijzen waarde-
volle spullen niet onbeheerd in de Rank te laten staan. 
Het is niet mogelijk hier toezicht op te houden. 

Lied morgendienst – Alzo lief had God … 
1  Alzo lief had God de wereld, 
Alzo lief had God de wereld, 
De wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 
 

2  Dat hij aan ons heeft gegeven, 
Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
Gegeven, gegeven, 
Zijn eengeboren Zoon 
 

3  Opdat een ieder die gelooft, 
Opdat een ieder die gelooft, 
Een ieder, een ieder, 
Het eeuwig leven heeft. 

 Kledingbeurs 
De kledingbeurs die we vorige week mochten houden in 
de Rank heeft het mooie bedrag van €1963,00 opge-
bracht! De opbrengst gaat volledig naar World Servants. 
Iedereen die, op welke wijze dan ook hieraan mee heeft 
geholpen, willen we heel hartelijk bedanken! We hebben 
ook de vraag gekregen of we in het najaar weer zo’n 
beurs willen organiseren. Daar gaan we over naden-
ken….wordt dus misschien vervolgd! 

Agenda 
25-03 Gemeenteavond, 18.00 uur (of 19.30) uur Rank 
    ,,     Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
26-03 Jaarfeest club Immanuël, 19.00 uur Rank 
    ,,     Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
29-03 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur  
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Lied avonddienst – Witter dan sneeuw 
Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 
 

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
 

Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar  
wat ik heb gedaan. 
 

Was mij witter dan sneeuw, 
maak mij sterk door Uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn. 
U alleen, Heer geneest. 
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 
 

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 

Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 

Afwezigheid ds. Dubbelman 
Vanwege de verplichte nascholing voor predikanten 
hoopt ds. Dubbelman komende donderdag 28 maart 
met een studiereis naar de Verenigde Staten mee te 
gaan. Met een groep van ongeveer 15 predikanten 
bezoeken zij de eerste drie dagen de kerk van Tim Keller 
in New York en daarna reizen zij door naar Indianapolis 
voor de jaarlijkse internationale conferentie van “the 
Gospel Coalition”. Donderdag 4 april hoopt hij weer 
thuis te komen. Bij vragen of problemen kunt u gedur-
ende zijn afwezigheid contact opnemen met ds. Holt-
slag. 
 

Paasgroet 
Zaterdag 13 april (start 10 uur in de Stigt) willen we in 
Giessenburg weer een paasgroet rondbrengen. De paas-
groet ziet er dit jaar wat anders uit dan het blad dat we 
vorige jaren rondbrachten. Het is een kleine attentie 
met daaraan informatie over de kerkdiensten die gehou-
den worden rondom Pasen. We zoeken weer mensen die 
bereid zijn om deze groet in een aantal straten rond te 
brengen. Als u niet wordt gebeld om  te helpen en u wilt 
toch graag uw steentje bijdragen dan kunt u dat doorge-
ven aan Dinella Visser (tel: 653564). We hopen op een 
grote opkomst en vragen of u deze actie mee wilt ne-
men in uw gebed. 

Gaat dat wel passen?! 
Iemand zei: “als je alle trefwoorden wilt behandelen die 
in de diverse aankondigingen genoemd zijn, dan worden 
het wel twee heel volle avonden”! Hmm, ja dat is inder-
daad waar. Daarom is het goed om aan te geven dat al 
die woorden (drukte, prikkelbaarheid, vermoeidheid, 
burn-out, geluk, mindfulness, relativeren en nu die raad-
selachtige tekst op dat keukentegeltje) slechts ‘een 
beeld’ willen geven van de inhoud van de avonden. Wel 
mogen we verwachten dat er achteraf herkenning zal 
zijn als we de cursusinhoud vergelijken met de genoem-
de woorden. Een ander vroeg: “Kan je het ook compacter 
uitdrukken, mensen lezen tegenwoordig lange stukken 
tekst niet meer”. Tja, zelf kwam ik niet op één zin die 
goed weergeeft waar het in de cursus op uitloopt. Maar 
gelukkig, ik vond ‘m op de kaft van een boekje. De titel 
luidt: “Bevrijd van jezelf” en het boekje is geschreven 
door Tim Keller. Slechts 40 pagina’s, dus niet te lang, 
maar inhoudelijk zeer waardevol! Dus als u geen gele-
genheid heeft om er op 4 april en 15 mei bij te zijn, wel-
licht is dit boekje dan een tip voor (het verlanglijstje 
voor) vader- of moederdag. Hopelijk heeft u (heb jij!) wél 

gelegenheid en spreken we 
elkaar in de Rank. Aanmelden 
kan nog steeds via 06-
50235236 of 
bert@pesselse.nl . En ja, het 
mag per brief. Ook langs die 
weg kwam er een aanmelding 
binnen. Heel leuk!  
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