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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en lezen 
we Lukas 17:1-4 en Micha 7:18-21 over struikelblokken 
en vergeving. In de avonddienst gaat ds. H. Klink uit 
Hoornaar voor.  

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is het werk van 
Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Meeleven 
*Afgelopen week kreeg dhr. Co Broere (Muisbroekseweg 
3, 3381 KM) het bericht dat de chemokuren om de as-
bestkanker te bestrijden niet zijn aangeslagen. Over een 
aantal weken zal hij daarom beginnen met immuunthera-
pie. We bidden om Gods zegen en kracht voor hem. 
*Dinsdag 18 februari ondergaat Mark van Dijk (van Har-
denbroekstraat 20, 3381 CC) een (eenvoudige) operatie 
in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We bidden om 
Gods zegen daarover. 

Goud van oud 
Goud van oud: Wees blij zoals Jezus jou 
gemaakt heeft.   
Goud voor oud: Jezus is onze hoop voor  
de Toekomst. 

Leef toe naar Pasen  
De veertigdagentijdkalender “Sta op“ brengt u iedere dag 
dichter bij Pasen. Voor iedere dag is er een bijbeltekst, 
vraag of oproep om over te denken, afgewisseld met een 
gedicht of lied. Vraag de kalender gratis aan via 
Petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender. 

  Agenda 
Vandaag na de avonddienst Sing-in in de Kerk (thema:  
19-02 Mannenvereniging, 19.45 uur, Rank    ‘Soeverein’) 
20-02 Verkiezing ambtsdragers, 19.30 uur, Kerk 
            Aansluitend presentatie ‘Lied eredienst’, Rank 
Vooraankondiging 
05-03 Avond orgaandonatie, 20.00 uur in de Rank 

Kinderlied – Op Toonhoogte 488 
Diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou en mij. 
 
‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou. 

Bij de preek - morgendienst 
Dit is een afbeelding van een 
Stolpersteine. Een initiatief 
van de Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig. Deze ge-
denkstenen die in het trot-
toir gelegd worden herinne-
ren voornamelijk aan Joden 
die gedurende de Tweede 

Wereldoorlog weggevoerd zijn en omgebracht. Het is de 
bedoeling dat je met je hoofd en je hart struikelt over 
deze Stolpersteine. Bovenstaande steen is te vinden 
aan de Voorstraat 2 in Ameide.  

  Lege flessenactie 
Ging bij u de 
deurbel ook zo 
vaak de afgelo-
pen week? En 
kreeg u toen de 
vraag: Heeft u 

nog lege flessen voor Mozambique? Dan waren dat vast 
en zeker de kinderen van de clubs. We zijn namelijk een 
lege flessenactie actie begonnen voor het project van 
de HGJB: “Geef Hoop, doe mee voor Mozambique”.  De 
kinderen zijn ontzettend fanatiek van start gegaan. 
Leuk om te zien en fijn dat u al zo royaal gegeven hebt. 
De kinderen zijn er heel blij mee en uiteindelijk de men-
sen in Mozambique natuurlijk. Blijft u vooral de komen-
de weken een glaasje cola of sinas drinken, want de 
actie duurt nog twee weken. U kunt de kinderen dus nog 
wel een paar keer verwachten! 
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  Verkiezing ambtsdragers  
De kerkenraad is dankbaar voor uw en jouw betrokken-
heid die bleek uit de vele namen die door veel gemeen-
teleden zijn ingediend. In haar vergadering van donder-
dag 6 februari zijn voor de aanstaande vacatures in alfa-
betische volgorde de volgende dubbeltallen opgesteld:  

• Voor wijkouderling Wim in ’t Veld: Martin Klop en 
Ad van der Sande;  

• Voor wijkouderling Nico Zwijnenburg: Huib 
Glerum en Cordian Verspuij;  

• Voor jeugddiaken Jeroen Koekkoek: Coen van 
Genderen en Hubert Schippers.  

Voor de herkiesbare broeders Bas de Hoop, Wouter de 
Kuiper, Pim Vollmüller (wijkouderlingen), Arjan Overduin 
(ouderling scriba), Ed Bohré, Erik de Bruijn (kerkrent-
meesters), John in ’t Veld (jeugdouderling 12-), Gijsbert 
van Wingerden (jeugdouderling 12+) en Jaap van Oenen 
(diaken), zijn geen tegenkandidaten ingediend zodat zij 
herkozen zijn verklaard.  
Alle belijdende leden van onze gemeente worden van 
harte uitgenodigd voor de stemmingsvergadering die 
wordt gehouden a.s. donderdag 20 februari in de kerk 
om 19.30 uur precies. Wij vragen u gebruik te maken 
van de toreningang. We bevelen de broeders die op 
dubbeltal staan en de stemmingsvergadering aan in uw 
voorbede. 

Lied in de eredienst 
Na de stemmingsvergadering wordt u van harte uitge-
nodigd in de Rank voor koffie of thee. Hier kan een per-
soonlijke Paasgroet geschreven worden die naar gevan-
genen verstuurd gaan worden, zoals ook vorig jaar is 
gedaan. Aansluitend volgt de presentatie van het lied in 
de eredienst. Na de presentatie volgt (in de Rank) de 
uitslag van de stemmingsvergadering en zullen de na-
men van de gekozen broeders bekend gemaakt worden. 
Vervolgens zal er na een korte pauze gelegenheid zijn 
voor een plenaire discussie over het lied in de eredienst, 
waarna we gezamenlijk de avond zullen afsluiten.    
Voor de liefhebbers is er nog gelegenheid voor 
verdieping en inhoud over de geko-
zen liederen en kan er meegedacht 
worden aan de uitvoering en vorm-
geving van een eigen liederenbun-
del.  
(Schrijft u mee? De afbeelding hier-
naast staat op de paasgroet en is door 
gevangenen zelf ontworpen) 

Kopij Zaaier 
De Zaaier zal i.v.m. de voorjaarsvakantie op vrijdag 28 
februari a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee 
houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag deze uiter-
lijk maandagavond 17 februari a.s. vóór 18.00 uur mai-
len naar zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of 
inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstr. 8). 

  Vanuit de kerkenraad - Jeugdwerk 
In een van de laatste kerkenraadsverga-
deringen is o.a. gesproken over het 
jeugdwerk. Jeugdouderling Gijsbert van 
Wingerden heeft n.a.v. het beleidsplan de 
nodige activiteiten toegelicht en ons 
deelgenoot gemaakt van de ontwikkelin-
gen. 
Zo’n 95 (!) vrijwilligers zijn op enigerlei wijze actief in het 
jeugdwerk en ca. 300 jongeren, waarvan 40 “randkerkelij-
ken”, worden bereikt op een totaal van ongeveer 450 in de 
kerkelijke registratie. 
Activiteiten die plaatsvinden: 
Kinderoppas, bijbelcrèche, Avondmaal-Kids, Zondags-
school, Club 12-, Kinderkoor, Jongerenstartweekend, Club 
12+, Inside Out, Credo, De Soos, V&T (muziekavond, 
alcohol), KSG, Godsdienstonderwijs Het Tweespan, Kamp 
Bladel, Expeditie Purnode, Werkgroep Kerk en Jeugd (sub-
groepen), Bijbelstudiegroepen, Mentoraat / pastoraat. 

Al deze activiteiten vinden 
plaats in onze huidige samenle-
ving, waarbij een aantal kenmer-
ken kunnen worden aangegeven, 
zoals: Veranderingen/vernieu-
wingen. Technologie. Polarisatie. 

Gebrek aan kennis / ongefundeerde meningen. Vluchtig. 
De weg die wij hierin moeten gaan is juist in onze tijd: 
Jezus is onverminderd relevant! Daarbij is de vraag: Wie is 
Jezus en hoe kun je die leren kennen in de kerk? 
Er ligt een hele taak en uitdaging om gepaste leiding te 
vinden en waar mogelijk ook ondersteuning te geven met 
zorg voor goede inhoudelijke input. 
Ook de positieve betrokkenheid van de ouders is belang-
rijk. Stellen we de juiste prioriteiten t.o.v. jeugd, vrije tijd 
en het belang van vorming en toerusting? 
Het zou goed zijn om de jeugd ook meer bij het huisbezoek 
te betrekken. 
Er is veel waardering voor het werk van de jeugdraad en 
de vele vrijwilligers. De voorzitter spreekt dit uit en be-
noemt het belang van gebed om zegen en wijsheid. 


