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Bij de diensten – 1e Paasdag 

In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en lezen 
we Johannes 20: 1-18 centraal. Het thema van de 
dienst is: Jezus ziet jou en roept je bij je naam. Verder 
zal er medewerking worden verleend door kinderkoor 
“Zingend op weg”. Bij de uitgang worden weer kaarten 
uitgedeeld voor jarige zendingsmedewerkers of jarige 
gezinsleden. In de avonddienst gaat ds. A.T. van Blij-
derveen uit Veenendaal voor.  

Collecten 
1. Diaconie (diaconale en pastorale hulp migranten) 
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. 

Perkplantenactie 
Op vrijdag 3 mei wordt de perkplantenactie weer gehou-
den!  We hebben al wel een aantal enthousiastelingen 
die meehelpen, maar het zou fijn zijn als er nog meer 
verkopers bij komen voor zowel overdag als ’s avonds. 

Wilt u meehelpen? 
Graag! Mail naar: 
dinellavv@gmail.com 
of bel naar  
0184 653564. 
 
 

Meeleven 
*We zijn dankbaar dat de operatie van dhr. Maarten 
Schep (van Marlotstraat 36, 3381CE) afgelopen 
woensdag goed is verlopen. We wensen hem Gods 
zegen bij het verdere herstel. 
*Onlangs is er bij mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 
HA) longkanker vastgesteld. In eerste instantie stond 
een operatie gepland op 7 mei, maar deze is naar voren 
gehaald en zal nu komende dinsdag 23 april plaats-
vinden in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. 
In de dienst zullen we bidden om Gods zegen over de 
operatie en om Gods kracht en nabijheid voor Ina en 
haar man. 
* We leven mee met Corné en Margreet Muijlwijk-Stam 
(van Marlotstraat 56, 3381 CE). Margreet is inmiddels 
32 weken zwanger van een tweeling. Afgelopen maan-
dag leek de bevalling te gaan beginnen en moest zij 
worden opgenomen in het ziekenhuis te Maastricht, 
omdat er de nabijgelegen Academische ziekenhuizen 
geen plaats was. De situatie kon met medicatie stabiel 
worden gehouden en afgelopen vrijdag 19 april kon zij 
overgebracht worden naar het ziekenhuis in Gorinchem. 
We bidden om Gods zegen over de zwangerschap en om 
Gods kracht en bescherming voor Margreet en de kleine 
baby’s. 

Agenda 
Vandaag is er geen zondagsschool 
23-04  Gebedskring, 20.15 uur Kerk    
26-04 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
     ,,     Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
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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 

Vanuit de kerkenraad 
De berichtgeving van de kerkenraad is enige tijd 
achterwege gebleven. We pakken de draad weer op.  
Contact met jongeren:  
In het beleidsplan 2017-2021 is “het vasthouden van 
de jeugd en alle leden” aangegeven als een belangrijk 
aandachtspunt.  
Mede n.a.v. wat bezorgde reacties en brieven zijn er 
vanaf 2018 gesprekken gestart met een aantal groep-
jes van jongere en oudere gemeenteleden.  “Doel is dat 
de jeugd meer (ver)binding krijgt met het totaal van het 
gemeente-zijn. Wat kan er van hen geleerd worden, 
maar ook andersom, wat kunnen zij leren van ons? 
Respectvol naar elkaar luisteren. Daarmee willen we 
een start maken door met elkaar in gesprek te gaan, in 
klein comité, zonder agenda en aanhaken op de diverse 
onderwerpen uit de brief”.  
Uiteindelijk ontstonden er 4 gespreksgroepjes :  
a.  Kerk zijn buiten de kerk  
b.  Jeugd bij de kerk   
c.  Eredienst  
d. Verbinden en ontmoeten  
Op de vergadering van maart gaf een vertegenwoordiger 
van elke groep een indruk van de gedeelde ervaringen 
binnen de groep. Er kwam van allerlei naar voren met 
positief begrip naar elkaar. Het is als verrijkend ervaren 
dat er zoveel onderling gesprek is geweest tussen jon-
geren en ouderen. De gemeentebijeenkomst van 25 
maart wordt ook gezien als een verbindende activiteit.  
De werkgroepen gaan nog wel even door en werken hun 
bevindingen nog uit in een verslag.  
Voor de kerkenraad was ook een punt van aandacht de 
deelname aan de catechese. Daarbij wordt belangrijk 
geacht dat ouders gemotiveerd zijn om hun kinderen de 
catechese te laten volgen. “Hoe je het ook organiseert, 
kinderen gaan niet uit zichzelf als ze de keuze krijgen”. 
Het plan komt op om voor het volgend winterseizoen 
een “stimulatie-avond” te verzorgen voor de ouders, bij 
voorkeur in de week voor het startweekend.  
 
 
 

Diaconiecollecte migranten 
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor 
diaconaal werk in Nederland: het project ‘Diaconale en 
pastorale hulp voor migranten’. Project 10 27 werkt 
hiervoor samen met de Stichting Evangelie & Moslims. 
Steeds meer migranten vinden de weg naar de chris-
telijke gemeente, hun nieuwe ‘familie’. Maar ze nemen 
wel hun zorgen en problemen mee. De moslimgemeen-
schap steunt hen niet meer als ze de weg van Jezus 
willen gaan. Medewerkers van Evangelie & Moslims 
zoeken migranten op en proberen samen met een 
gemeente de problemen aan te pakken. Soms gaat het 
om financiële zorgen, maar er is vaak ook sprake van 
verstoorde familieverhoudingen en traumatische erva-
ringen. Met uw bijdrage ondersteunt u de diaconale en 
pastorale zorg voor onze broeders en zusters… in 
navolging van Jezus. Uw gaven zijn van harte aanbevo-
len. 

Kopij Zaaier 
De Zaaier’ zal i.v.m. de meivakantie op vrijdag 3 mei a.s. 
niet verschijnen. Wilt u hiermee rekening houden i.v.m. 
het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandag 
22 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten 
@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp 
(Taets van Amerongenstraat 8). 

 


