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Bij de diensten – 2e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en lezen 
we naast psalm 110 uit Lukas 22:63-71. Een gedeelte 
dat we willen lezen vanuit het perspectief van het 
kunstwerk  van M.C. Esscher ‘Dag en nacht’. Na de 
dienst is iedereen van harte welkom elkaar te ontmoe-
ten in de Rank. Koffie, thee en fris staan klaar. In de 
avonddienst gaat ds. E.G. de Kruif uit Capelle a.d. IJssel 
voor.  

Collecten 
1. Diaconie 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Voorjaarszendingscollecte 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor het 
werk van het Bijbelhuis in Antwerpen 

Meeleven 
*Vrijdag 21 februari moest dhr. Dick van Pelt (Bovenkerk-
seweg 6, 3381 KB) worden opgenomen in het Beatrixzie-
kenhuis te Gorinchem i.v.m. een niersteenaanval. Woens-
dag 26 februari mocht hij naar huis om de behandeling 
daar verder voort te zetten. Over zes weken zal duidelijk 
worden of hij geopereerd kan worden. We bidden om Gods 
zegen over het herstel en de verdere behandelingen. 
*In de dienst bidden we voor mw. Teuni Kooistra (van Har-
denbroekstraat 33, 3381 CB). Haar gezondheid is de afge-
lopen twee weken achteruitgegaan en de laatste dagen is 
zij moeilijk bij bewustzijn te brengen. We bidden om her-
stel en om Gods zegen voor haar en haar man Charles. 
*Mw. G. Timmer-Versluis verblijft nog steeds in het Bea-
trixziekenhuis te Gorinchem als gevolg van een hersen-
vliesontsteking. We zijn dankbaar dat het beter met haar 
gaat. Ze zal tot dinsdag 3 maart in het ziekenhuis moeten 
verblijven. Vervolgens zal gekeken worden of ze terug kan 
naar Waerthove om daar verder te revalideren. We bidden 
om Gods zegen voor haar. 

Goud van oud 
Goud van oud: Vergeet elkaar niet te ontmoeten.   
Goud voor oud: Ontmoet elkaar en  

       sta open voor anderen. 

  Huwelijksjubileum 
Op donderdag 5 maart hoopt familie D.C. van 
Dijk (Prins Bernhardlaan 4, 3381 AV) 55 jaar 
getrouwd te zijn. We feliciteren u van harte 

met dit huwelijksjubileum en wensen u samen met kin-
deren en kleinkinderen Gods zegenen nabijheid toe. 

Bij de preek - morgendienst 

 
M.C. Escher, 'Dag en Nacht' (1938), 67,7 x 39,1 cm. © the M.C. 
Escher Company B.V. Beeld the M.C. Escher Company B.V. All 
rights reserved. www.mcescher.com 

Kinderlied – Waarom 
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 
 

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… 
 

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…       (Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld) 
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Overleden 
Vrijdagavond 21 februari overleed dhr. Teunis den Toom 
(Dorpsstraat 95, 3381 AE). Hij groeide op in Hoornaar 
en kwam in 1958 in Giessenburg wonen toen hij 
trouwde met Jaan Rietveld. Zij woonden vele jaren aan 
de Neerpolderseweg en de laatste 19 jaar aan de Dorps-
straat. Op 17 januari 2019 overleed zijn vrouw. In sep-
tember 2019 kwam dhr. Den Toom ten val en daarna 
ging zijn gezondheid snel achteruit. Dinsdag is hij opge-
nomen in het Hospice en daar is hij, in de leeftijd van 85 
jaar, overleden.  
De afscheidsdienst is afgelopen donderdagmiddag ge-
houden in de Rank. Centraal stonden de woorden van 
Jezus uit Matteüs 11: 28: Kom naar Mij toe, allen die 
vermoeid en belast zijn. Aansluitend heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op de begraafplaats aan de C.M. van 
Houwelingweg. We wensen zijn dochter, schoonzoon, 
kleinkinderen en verdere familie Gods troost en kracht 
toe.  

 Zoek eerst het Koninkrijk van God 

Zoek eerst het koninkrijk van 
God – het thema van de 
preek in de avonddienst vori-
ge week. In zekere zin ook de 
rode draad in het pleidooi dat 
ds. Plaisier ons in maart voor 
zal houden. Een pleidooi, een 
oproep om het in het leven 
niet te laten ophouden bij 

werken, eten, slapen en bij verstrooiing. Om het in ons 
geloofsleven niet te laten bij kerkgang, bij een ver-
standsrelatie met God. De eerste avond richten we ons 
op het thema ‘God en de ziel’. Het gaat over verlangen, 
vreugde, twijfel en liefde. Geen oefeningen zoals vorig 
jaar bij de mindfulness cursus, maar we zullen wel gaan 
inzien dat ‘het zoeken naar Gods rijk in ons leven’ om 
doorgaande oefening vraagt. De avonden vinden plaats 
op donderdag 12 en 26 maart, aanvang 20.00 uur in De 
Rank. Als u slechts één avond gelegenheid heeft is dat 
ook prima. Laat het weten als u (kosteloos) mee wilt 
doen. E-mail vt@hervormdgiessenburg.nl. Iedereen van 
harte welkom! 

Jeugddienst - 8 maart  
Volgende week zondagavond gaat 
de jeugddienst over schaamte. Wel 
eens last van? De één misschien 
meer als de ander, maar wel heel 
herkenbaar. Schaamte voor je ou-
ders of broer of zus. Schaamte voor 
jezelf. Schaamte dat je in God ge-
looft. In het begin van de Bijbel ko-
men we schaamte al tegen. Lees jij zondag mee?  

Orgaandonatie – 5 maart 
Over vier maanden gaat de nieuwe orgaandonatiewet in 
werking. Iedereen is dan donor tenzij je in het donorregis-
ter aangegeven hebt, dat je dit niet wil zijn. Welke over-
wegingen maak je hierbij. Laat je donderdag 5 maart infor-
meren tijdens een V&T avond over dit onderwerp. De avond 
begint om 20.00 uur in de Rank en de deuren zijn open 
vanaf 19.45 uur. 

Boekenmarkt – 6 en 7 maart 
Vanwege de grote hoeveelheid tweedehands boeken 
wordt er op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart a.s. een boe-
kenmarkt gehouden. Drie boeken voor 1 euro. Op vrijdag 
bent u van 13.00 tot 20.00 uur welkom en op zaterdag 
van 10.30 – 15.30 uur. 

Opbrengst zendingsbussen maart / april  
Deze twee maanden is de opbrengst bestemd voor het Bij-
belhuis in België. In een multiculturele wijk in Antwerpen 
bevindt zich al meer dan 40 jaar het Bijbelhuis. Wekelijks 
worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op ge-
loofsoverdracht aan kinderen, jongeren en ouderen. In het 
werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en onder-
houden van vriendschappen. Veel van de deelnemers zijn 
afkomstig uit het Midden-Oosten, zowel christenen als 
moslims. Het Bijbelhuis is wordt ondersteund door de 
GZB. 

Agenda 
04-03 Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
05-03 Infoavond Orgaandonatie, 20.00 uur Rank 
06-03 Boekenmarkt, 13.00 – 20.00 uur Rank 
     ,,    Ophalen oud papier 
07-03 Boekenmarkt, 10.30-15.30 uur Rank 
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