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Bij de diensten  
Deze zondagmorgen is de kerk-school-gezinsdienst 
met als thema “Had je dat gedacht?” De dienst wordt 
geleid door ds J. Holtslag. We lezen Lukas 18:35-43. Bij 
de in/uitgang worden weer nieuwe gebedskalenders 
uitgedeeld. Na de dienst is iedereen van harte welkom 
in de Rank om elkaar te ontmoeten. Koffie, thee en fris 
staan klaar. De avonddienst wordt geleid door ds. C.M. 
Baan uit Nieuwpoort.  

Collecten 
1. Diaconie (Stichting Bartimeüs) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

  Bij de dienst - Bingo 
 

Koninkrijk kribbe 
Zoon van 

David 

zwijg Jeruzalem geloof 

Bijbel verrassingen Redder 

aalmoes Bartimeüs verjaardag 

kruis vissers Jesaja 

Jericho medelijden 
ontferm U over 

mij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meeleven 
Dinsdag 28 januari zal dhr. P. van Holten  (Heul 16, 
3381DC) een heupoperatie ondergaan in het Beatrixzie-
kenhuis. We hopen en bidden dat de operatie goed mag 
gaan en om Gods zegen over het herstel. 
*Dhr. Maarten Schep (van Marlotstraat 36, 3381 CE) 
heeft afgelopen dinsdag een dotterbehandeling aan zijn 
been ondergaan in het Albert Schweitzerziekenhuis te 
Dordrecht. De ingreep is zeer moeizaam gegaan, maar 
wel gelukt. We wensen hem Gods zegen toe.  
*Deze zomer werd bij mw. Martine van Noordennen (van 
Brederodestraat 59, 3381 BB) geconstateerd dat de 
kanker bij haar was teruggekeerd. Zij kreeg daarvoor 
medicijnen die boven verwachting hun werk deden. De 
afgelopen maand heeft zij ook bestralingen ondergaan 
en zij is vorige week gestart met immunotherapie. We 
zijn dankbaar dat haar gezondheid de afgelopen maan-
den zo verbeterd is en laten we blijven bidden om Gods 
zegen over de behandelingen. 

100 jaar 
Op vrijdag 31 januari hoopt mw. M.A. van Weelden–’t 
Hoog (Rembrandthof 85 K 169, 3372 XV) de leeftijd van 
100 jaar te bereiken. We wensen haar een gezegende 
verjaardag toe en Gods nabijheid. 

Doop 
Volgende week zondagmorgen 2 februari hopen we Nora 
Harrewijn te dopen. Zij is de dochter van Flores en Anne-
marie Harrewijn (Giessenlaan 25, 3381 AK). 

Zondagsschool 
Jongens en meiden, vandaag starten we 
alweer met een nieuw thema. Een 
spannend boek…! Misschien weet je al 
wat we daarmee bedoelen. Harroldje zal 

ons er zo van alles over vertellen. Welkom allemaal! 
Groetjes de leiding van de zondagsschool. 

  Agenda 
31-01 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
01-02 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur  
 



__________________________________________________________________________ 
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 

  Dankbaar 
We zijn dankbaar dat we als kerkrentmeesters eind 
2019 niet tevergeefs een beroep op u en jullie hebben 
gedaan. Ook nu hebben we weer met zijn allen de 
begroting weten te realiseren. Hartelijk dank voor de 
bijdragen die we eind vorig jaar nog mochten ontvangen. 
In het Mini Kontaktje van medio februari meer info. 
De kerkrentmeesters 

  Goud van oud 
Goud van oud:  
Begin de dag met God,  
neem Zijn liefde aan, want 
God is groot!  
Goud voor oud:  
Deel kennis, levenservaring 
en vertrouwen van God  
met de jongere generatie om hen te helpen op hun le-
vensweg.   

  Verkiezing ambtsdragers 
We herinneren u aan het indienen van namen voor de ko-
mende vacatures in de kerkenraad, waarvoor u en jij vo-
rige week via de Zaaier en Nieuwsbrief bent geïnfor-
meerd. De vacatures betreft de aftredende broeders: 
Wim in ’t Veld en Nico Zwijnenburg, beide wijkouderling 
en Jeroen Koekkoek, jeugddiaken.  
U kunt uw namen indienen op het formulier dat zondag 
19 januari is uitgedeeld en waarvan er op de leestafel 
bij de toren in-/uitgang nog beschikbaar zijn. (uiteraard 
mag u het ook op eigen briefpapier schrijven). Tot en 
met maandag 27 januari a.s. kunt u de formulieren (ui-
teraard mag het ook eigen briefpapier!) inleveren 
• Bij de scriba: Arjan Overduin (W. de Zwijgerlaan 21) 
• Bij de pastorie aan de Kerkweg 1b  
• In de kerk, waar een doos op de leestafel zal staan.  
• Per mail: scriba@hervormdgiessenburg.nl.   
Door de kerkenraad worden vervolgens op donderdag 6 
februari a.s. dubbeltallen opgesteld voor de verkiezings-
vergadering die op donderdagavond 20 februari om 
19.30 uur in de kerk gehouden zal worden.  
Als voor de herkiesbare broeders geen tegenkandidaten 
worden ingediend, worden zij herkozen verklaard. 
 
 
 

  Geloof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De apostel Paulus – meer inzicht 
Op de donderdagavonden 30 ja-
nuari en 6 februari willen we de 
persoon Paulus met elkaar on-
der de loep nemen. Als voorbe-
reiding is door enkelen het on-
langs verschenen boek van Tom 
Wright gelezen. Daaruit, én uit 
de Bijbel, willen we putten als 
we met elkaar aan de slag gaan. 
Ook zijn er mooie reisverslagen beschikbaar van men-
sen die Paulus bij wijze van spreken nagereisd zijn. Echt 
leuk en waardevol om hiervan kennis te nemen! Er is 
nog plaats in de groep van maximaal 12 personen. 
Opgeven kan bij Bert Pesselse. 

Bonhoeffer 
Op 2 April hopen we een 
avond te houden rondom 
het werk van Dietrich Bon-
hoeffer. De vraag voor nu is 
of u interesse heeft om 

mee te werken aan die avond. Bijvoorbeeld door uitleg 
geven over een schilderij, het voorlezen van een gebed 
of gedicht, het zetten van koffie of het leiden van een 
korte bespreking over (een van) de boeken “Navolging” 
of “Verborgen omgang” van de hand van Bonhoeffer. 
Neem de vraag niet te zwaar op… elke bijdrage is 
welkom! Voel(t) u/je zich aangesproken? Stuur een e-
mail aan vt@hervormdgiessenburg.nl.  

Juweeltje 
Anderen veroordelen maakt ons blind, terwijl liefhebben 
ons juist de ogen opent. Door de ander te veroordelen 
proberen we ons eigen kwaad te bedekken, maar be-
dekken we ook de genade waar die ander net zoveel 
recht op heeft als wij.- Bonhoeffer - 

mailto:vt@hervormdgiessenburg.nl

