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Bij de diensten – 5e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. L. Lammers uit Veessen 
voor. De avonddienst wordt geleid door ds. M. Dubbel-
man. De preek gaan over de derde aankondiging van het 
lijden door Jezus waarna Jezus opnieuw spreekt over 
het dienen van elkaar 

Liturgie morgendienst 
Psalm 42: 1 en 3 (NB) 
Verootmoediging en aanwijzingen voor het nieuwe leven 
in de navolging van Jezus 
Gezang 177: 1, 2, 5 en 6 
Kindermoment en  
Op Toonhoogte 350 Als ik m’n ogen sluit 
Gebed 
Schriftlezing: Mattheus 6: 5 en 6 en Mattheus 26: 36-
46 
Psalm 25: 6 en 7 (OB)  
Verkondiging 
Gezang 182: 1 en 6 
Dankgebed en voorbeden 
Opwekking 770 
Zegen 

Kinderlied – Als ik mij ogen sluit 
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha, 
Dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. 
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen, 
Dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde er toen. 
 

Ik hoor opnieuw Zijn stem die roept het is volbracht, 
En daarna werd het stil 't is donker als de nacht. 
Toen stierf Hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij, 
O, ik weet meer dan ooit, dat Hij dit deed voor mij. 
 

Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil. 
Ik bid met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil. 
Heer, aan dat houten kruis droeg u de straf voor mij. 
Ik had nog nooit een Vriend, die zoveel hield van mij. 

Opw 770 – Ik zal er zijn 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 
 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig  
deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Liturgie avonddienst 
Gezang 444:1 Grote God wij loven U 
Votum en Groet 
Psalm 116: 1+2+7 O.B. 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 84: 6 O.B. 
Gebed 
Schriftlezing: Markus 10: 32-45 
Gezang 192: 1+4+5+6 O kostbaar kruis  
Preek: de 3e aankondiging van het lijden: Niet heersen, 
maar dienen 
Gezang 442: 1+2+3 Jezus ga ons voor 
Dankgebed 
Gezang 442: 4 
Zegen 
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Meeleven 
Als gevolg van het corinavirus zijn zorgcentra en ver-
pleeghuizen ‘op slot’. Bezoek is niet meer mogelijk. Het 
is begrijpelijk. Tegelijk maakt het voor de bewoners 
zwaar. Als gemeente is het goed om hen te bemoedi-
gen. Een kaartje is zo gepost. Doet u mee?  
In Tiendwaert (Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-
Giessendam) verblijven:  
- Mw.  M.H. van der Pijl - Golverdingen, afd. Den Bout  
- mw. A.E. van Beest – Visser ( kamer 34)  
In Woon- en zorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 
85, 3372 XV  Hardinxveld-Giessendam:  
- mw. M.A. van Weelden – van ’t Hoog (kamer 169)  
- Fam. C. Boogaard-Bouwman (kamer 47)  
- mw. J. den Ouden – Brouwer (kamer 131)  
- Mw. S. Wijnja – Zeilstra, (kamer 139)  
- Mw. M. Dame-Lemmen, (kamer 451)  
In Woon- en zorgcentrum “Pedaja”, Claversweer 1, 
3371 PR, Hardinxveld-Giessendam. 
- Fam. H. Harrewijn-Versluis (kamer 008) 
In Waerthove, Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht   
Mw. G. Timmer – Versluis (Kamer 210)  
Dhr. D. IJzerman, De Alblas  
In Parkzicht, Reigerlaan 36, 3362 PE Sliedrecht 
- Mw. D. Boer- de Jager,  
In ASVZ: ‘De Merwebolder Zeeldraaier 7, 3363 WD, 
Sliedrecht 
- Lidewij Hardendood,  
In ASVZ: ‘De Merwebolder, Touwbaan 17, 3363 WB, 
Sliedrecht.   
- Willem Jasper Hardendood,  
- Klazina van Bruggen, Aak 3,  
In Woon- en zorgcentrum “Open Vensters”, 216, 
Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide. 
- Mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk,  
In De Fontein, Gildeweg 76 L, 4204 GJ Gorinchem.   
- Gerdina Hak  
Verder in Gorinchem: 
- Hans Donk, Wijnkoperstraat 94L, 4204 HK  
- Sitska Ouwerkerk, Nieuwstad 207 A, 4201KW,  
In Woonzorgcentr. “De Zes Molens”, De Zes Molens 2, 
4223 SC Hoornaar.   
- Mw. A.C. Verhoeven-Harrewijn, Kamer 40,  

In de Dr. Mr. W. v/d Bergstichting, Zwarteweg 20, 
2201 AC, Noordwijk 
- Dhr. T. de Vos  
In Residentie Moermont, Veilingdreef 6, 4614 RX 
Bergen op Zoom 
- Mw. S.S. Krijgsman – van der Meer,  
In Verpleeghuis “De Nassau-Odijckhof” Nassau-
Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen-Rijsenburg 
- Mw. C.W. van den Berg-Michielse 

Geboren  
Bij Jonathan en Manuela Slob is op 
dinsdag 17 maart een zoon geboren. 
Zijn naam is Ruben en hij is het 

broertje van Feline. Boven de kaart staat: Ontvangen in 
geloof, Teken van hoop, Geboren uit liefde. Jonathan en 
Manuela woonden tot voor kort op de van Marlotstraat 
2A. Een week voor de geboorte van Ruben zijn zij 
verhuisd naar Sleeuwijk. Hun nieuwe adres is: Water-
linie 150, 4254 VA Sleeuwijk. We feliciteren hen van 
harte met de geboorte van Ruben en we wensen Gods 
zegen toe bij de opvoeding en met hun nieuwe woning. 

Agenda 
24-03 Collectief Gebedsmoment thuis, 20.15 uur 

Coronamaatregelen 
• Collectebonnenverkoop Rank is voorlopig opgeschort. 

Collectebonnen zijn wel via de website te verkrijgen. 
• Kerkschoonmaak 23 en 24 maart gaat niet door. 

Wordt voorlopig doorgeschoven naar het najaar. 
• De Rank is de komende periode gesloten voor alle ac-

tiviteiten. Ook het boekwinkeltje blijft tot nader be-
richt gesloten. 

• Geen maandsluiting Bredero’s Hof  
• Verkiezing ambtsdragers opgeschort 
• Voor alles geldt: houdt de website, de Zaaier en de 

Nieuwsbrief in de gaten. 

Goud van oud 
• Goud van oud:  

Zorg dat zondag een feestdag is!  
• Goud voor oud:  

Neem je rust en blijf positief. 
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Bijbelmoment voor de kids 

Wanneer de kerkdienst niet meer toegankelijk is, er 
geen (bijbel)creche is, de zondagsschool niet kan door-
gaan, is het zoeken naar een goede invulling van de zon-
dag. Graag willen we onze (jonge) kinderen bijbelmo-
menten blijven aanbieden, juist nu! Dagelijks als onder-
deel van het onderwijs thuis, maar ook op zondag, als 
gezinsmoment. Enkele tips hiervoor zijn de volgende: 
• www.creatiefkinderwerk.nl. Matthijs Vlaardinger-
broek zet hier iedere week een programma op met een 
Bijbelverhaal door hem zelf verteld, een Bijbelverhaal 
met de poppen verteld, een goocheltruc en wat vragen 
en opdrachten. 
• Bijbelapp / app kinderbijbel van You Version. Hierin 
worden Bijbelverhalen verteld met links naar de tekst in 
de bijbel, hiervoor is ook de 'volwassen' Bijbel app van 
You Version nodig. In combinatie met opdrachtjes en 
vragen ga je het Bijbelverhaal door.  
• www.hgjb.nl/speciaal-aanbod-coronavirus/HGJB 
heeft een aanbod voor kinderen om thuis te volgen in 
het dagelijks onderwijs. Vooral gericht op het dagelijkse 
gezinsmoment rondom het thema 'gebed'. Geschreven 
door de Hervormde Zondagsscholenbond, Hervormde 
Vrouwenbond en Hervormde Mannenbond. 
We hopen dat deze tips wat houvast kunnen geven in 
het creëren van een Bijbelmoment. We hopen en bidden 
voor ouders om  wijsheid en vrijmoedigheid en voor kin-
deren om openheid en plezier in het ontdekken en leren 
uit Gods woord. Het is niet voor iedereen makkelijk om 
deze momenten te creëren in het gezin. Laten we elkaar 
hierin bijstaan en voor elkaar bidden.  
Heeft u tips, dan zijn deze van harte welkom! U kunt 
mailen naar liannestam@hotmail.com .  
 
 
 

Verspreiding Paasgroet 
Vorige week stond in de nieuwsbrief een bericht over de 
verspreiding van de Paasgroet. Inmiddels is besloten 
om de Paasgroet dit jaar niet te verspreiden. T.z.t. 
wordt de informatie over de diensten rondom Pasen op 
de site gezet! 

Gebed 

Dinsdagavond a.s. kan de gebedskring niet doorgaan. 
Daarom deze oproep aan de hele gemeente! Als we deze 
avond om 20.15 uur nu allemaal thuis gaan bidden, dan 
gaat het gebed door. In de Zaaier staan punten waar-
voor u kunt bidden. Ook zal het fijn zijn als u bidt voor 
de mensen die genoemd worden in de Zaaier en de 
Nieuwsbrief. Na afloop sturen wij altijd kaarten. Daarom 
zou het fijn zijn als u ook één kaart stuurt naar iemand 
in de buurt, die het nu hard nodig heeft. Weet u niemand 
dan kunt u altijd naar Tineke Vollmuller bellen 
(652517). Laten we dinsdagavond als gemeente met 
elkaar in gebed verbonden zijn. 

Meekijken tijdens kerkdiensten 
Vanaf deze zondag is het mogelijk om te kijken via You-
Tube. U moet dan zoeken in YouTube op HGGNK Gies-
senburg en dan LIVE-uitzending/stream aanklikken. Er 
is ook een knop op de voorpagina van de website te 
vinden, die u rechtstreeks naar de juiste pagina leidt. 
De knop op de voorpagina van de website is de 
rode knop met het witte startsymbool onder de 
knop van Kerkomroep. De verwachting is dat op deze 
manier de stabiliteit van de uitzending beter gewaar-
borgd kan worden. 
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