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Bij de diensten – 6e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. 
Holtslag voor. De avonddienst 
o.l.v. ds. M. Dubbelman is een 
jeugddienst met als thema: Maakt 
het uit wat je gelooft? Er zijn 
immers zoveel religies en filoso-
fieën die redding en geluk beloven. 
Vaak wordt vervolgens gezegd dat 
het niet uitmaakt wat je gelooft, 
omdat het uiteindelijk allemaal op hetzelfde neerkomt. 
Is dat werkelijk zo, of is het christendom anders en 
uniek? Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. 

Collecten 
1. Diaconie (Noodhulp slachtoffers cycloon Afrika)  
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. 

Huwelijksjubilea 
*Op maandag 8 april hopen Sjaak en Rian Faro hun 25-
jarig huwelijksjubileum te vieren. We feliciteren hen en 
ook Willeke & Robbert en Lidia met dit 
jubileum en wensen hen Gods zegen toe. 
*Donderdag 11 april hopen Piet en Dirma 
Bood (Doetseweg 16, 3381 KG) hun 50-jarig huwe-
lijksjubileum te vieren. We feliciteren hen en hun (klein) 
kinderen van harte met deze gouden bruiloft en we 
wensen hen allen Gods zegen toe. 

Zendingspot mentorcatechese 
Het afgelopen seizoen is er voor twee Oegandese pro-
jecten gespaard op de mentorcatechese. In december 
is er al €235 overgemaakt voor Bijbels en liedboeken 
voor gemeenten rondom Kumi. Nu zal € 372,48 overge-
maakt worden voor de Muskathlon in Oeganda. Samen 
is dit €607,48. Alle jongeren (en hun ouders) hartelijk 
dank. 

Lied morgendienst – Waarom bleef U zo... 
1 Waarom bleef U zo stil 
Toen ze U vroegen, bent U de koning der Joden 
Waarom bleef U zo stil 
Toen ze U sloegen en aan een kruis wilden doden 
 

Dacht U aan ons - En dat U de Vader zou zien 
Dacht U aan ons - Misschien 
  

2 Waarom vocht U niet terug 
Toen ze U vonden  
en als een dief wilden vangen 
Waarom vocht U niet terug 
Toen ze U bonden en aan een hout wilden hangen 
 

Dacht U aan ons …  
  

3 Waarom zei U geen woord 
Toen ze zo spuugden en U bespotten en lachten 
Waarom zei U geen woord 
Toen ze U duwden en U naar Golgotha brachten 
 

Dacht U aan ons … 
OTH 355/Tekst en muziek Rikkert Zuiderveld 

Meeleven 
We leven mee met Lizette de Kreij-Vlok (Peursumse-
weg 66, 3381 KX). Afgelopen maandag 1 april overleed 
haar man Gerolf de Kreij geheel onverwachts aan de ge-
volgen van een hersenbloeding. Hij is 58 jaar oud gewor-
den. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. In de 
dienst zullen we bidden om Gods troost en kracht voor 
Lizette, haar zus Renske (fam. H.J. Donk, Lijnbaan 17, 
3381 AS), haar ouders (familie P. Vlok, Brugstraat 1, 
3381 AB) en verdere familie. 

Agenda 
09-04 Gebedskring, 20.15 uur Kerk  
11-04 Afsluiting vrouwenbijbelstudie, 9.00 uur 
12-04 Paasmiddag ouderen, 15.00 uur Rank 
     ,,    Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
13-04 Autowasactie WS, 08.45-15.45 uur Autofood   
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Belijdenis 
Volgende week zondagochtend 14 april (Palmpasen), 
overwegen zeven gemeenteleden belijdenis van hun 
geloof af te leggen: Hein van Beuzekom (Peursumse-
weg 121, 3381 KV), Marijn Boer (Prins Bernhardlaan 3, 
3381AV), Daniël Holtslag (Kerkweg 1B, 3381KJ), Maar-
ten Korevaar (Wilhelminalaan 35, 3381BN), Cornelieke 
Nuijten-van Houwelingen (Dorpsstraat 4, 3381 AG), 
Jonathan Slob & Manuela Slob-Meijer (van Marlotstraat 
2A, 3381CE). Vanavond hebben zij hierover een gesprek 
met een afvaardiging van de kerkenraad (de aanne-
mingsavond). Laten we bidden om Gods zegen voor hen 
allen. 

Diaconiecollecte 
De diaconiecollecte is bestemd voor de slachtoffers 
van de cycloon in zuidelijk Afrika. Op 14 maart 2019 
trok orkaan Idai over Mozambique, Zimbabwe en 
Malawi. Het aantal dodelijke slachtoffers loopt nog 
dagelijks op. Schattingen spreken over 1 miljoen men-
sen in de regio die de gevolgen van de orkaan onder-
vinden, verspreidt over de drie getroffen landen. De or-
ganisaties van het Christelijk Noodhulpcluster zijn in 
actie gekomen. Met uw hulp kunnen zij de slachtoffers 
snel helpen door lokale hulpverleners en kerken. Uw ge-
bed en financiële bijdrage zijn hard nodig. Uw gaven zijn 
van harte aanbevolen. 

Pasen 2021 
Het lijkt nog ver weg, maar voor Pasen 2021 zijn de 
voorbereidingen al gestart. We willen dan namelijk als 
gezamenlijke kerken van Giessenburg een Passion con-
cert organiseren. Dit willen we doen samen met Da 
Capo. Uiteraard vraagt dit heel wat organisatie en daar-
om zoeken we iemand die de stuurgroep hiervoor zou 
willen leiden. Het gaat in eerste instantie dus niet om 
veel praktisch uitvoerend werk, maar met name om or-
ganisatorische kwaliteiten. Mocht je interesse hebben 
dan is er 15 april vanaf 20.00 uur in De Stigt een kennis-
makingsvergadering om te bezien of het past bij je 
verwachtingen. Vraag gerust om meer informatie via 
mail   tvprive@gmail.com of spreek me even aan, Teus 
Visser. 

Chauffeurs gevraagd 
De voedselbank bezorgt iedere week op donderdag 
tussen 11.00 en 12.30 uur een aantal pakketten (van-
uit Arkel) in Giessenburg. De huidige vrijwilliger moet 
stoppen vanwege gezondheidsproblemen. We willen de 
wekelijkse bezorging oplossen met zo mogelijk vier 
chauffeurs, zodat er 1x per maand kan worden gereden. 
Ook voor een andere chauffeurspoel zoeken we nog een 
eventuele aanvulling om te rijden op de woensdagmid-
dag of op de vrijdagmiddag. Daarom de vraag: zijn er 
vrijwilligers die dit kunnen en willen doen? 
Graag dit doorgeven aan Jan Verspuij, 06-53784406 of 
aanmelden via diaconie@hervormdgiessenburg.nl . 

Autowasactie World Servants 
Zaterdag 13 april 
staan wij bij de Auto-
food weer klaar om 
uw auto te wassen. 
Voor €7,50 maken 
wij hem weer hele-

maal lenteklaar. U kunt terecht tussen 08.45 uur en 
15.45 uur. Een jaar geleden zijn wij onze 
acties ook zó begonnen en nu,  €85.000 ver-
der, sluiten wij deze hier ook weer af.  
Iedereen ontzettend bedankt voor uw steun!  

Perkplantenactie 2019 
Het is weer zover! Maar anders dan u gewend bent 
komen we dit jaar niet op dinsdag en woensdag, maar 
op vrijdag bij u langs. Op vrijdag 3 mei komen we  langs 
met goedgevulde karren met mooie, fleurige perkplan-
ten. Net als vorig jaar kunt u 
nu ook weer potgrond en 
bemeste tuinaarde bij ons 
kopen. Nog meer nieuws dit 
jaar. Op zaterdagmorgen 4 
mei staat er bij de her-
vormde kerk van half tien tot twaalf uur een prachtige 
kraam vol met mooie perkplanten. Dus bent u op vrijdag 
niet thuis, dan kunt u op zaterdagmorgen alsnog uw 
tuin vol en uw portemonnee leeg kopen. Vrijwilligers / 
verkopers kunnen zich opgeven bij Dinella Visser: 
dinellavv@gmail.com 
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