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Bij de diensten – 6e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. De 
schriftlezing is Markus 10:46-52. Jezus is op weg naar 
Jeruzalem en passeert daarbij de stad Jericho. Langs de 
weg zit de blinde Bartimeüs. Hij hoort dat Jezus er aan-
komt en wordt uiteindelijk door Jezus genezen. Wat 
betekent deze geschiedenis voor ons? De avonddienst 
wordt geleid door ds. J. Holtslag. Centraal staat deze 
dienst Hebreeën 9:1-15: “Hoe brengt de Heere Jezus ons 
dichter bij God de Vader?” 

Collecten 
1. Diaconie (SDOK) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 

Liturgie morgendienst 
Gezang 289:1  
Votum en Groet  
Psalm 130: 3 (N.B.) 
Wetslezing 
Gezang 479: 3,4 - Gebed 
Moment voor de kinderen 
Schriftlezing: Markus 10: 46-52  
Psalm 146: 6 (O.B.) - Preek: Bartimeüs 
Opwekking 428: 1,3,4 Genade zo oneindig groot  
Dankgebed - Psalm 67: 1 O.B. - Zegen 

Meeleven 
Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) moest 
maandag 23 maart vanwege koorts worden opgenomen in 
het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. De volgende dag 
mocht hij (met medicijnen) het ziekenhuis weer verlaten 
om thuis verder te herstellen en om mogelijke besmet-
tingen te voorkomen. We bidden om Gods bescherming, 
herstel en zegen voor hem. 

Huwelijksjubileum  
Vrijdag 3 april hoopt de fam. J. de Groot-de 
Groot (Muisbroekseweg 8, 3381 KN) 50 

jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen 
van harte met dit gouden huwelijksjubileum. We 
wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe. 

Amazing Grace 
In de ochtenddienst zingen we de Nederlandse vertaling 
van ‘Amazing Grace’ (verbijsterende genade). De schrijver 
van het lied, John Newton, werd in 1725 te Londen gebo-
ren. In zijn jeugd moest hij niet veel van het geloof hebben 
en hij ging werken in de slavenhandel. Na een hevige storm 
op zee, kwam hij tot geloof in Jezus. Hij werd predikant en 
schreef veel liederen waarvan Amazing Grace het bekend-
ste is (zie ook Gezang 446 uit het liedboek). Daarnaast 
zette zich in voor de afschaffing van de slavernij. Hij bleef 
preken en schrijven, ondanks het feit dat hij, uiteindelijk, 
helemaal blind werd. Een bekende uitspraak die hij deed 
aan het einde van zijn leven was: Mijn geheugen wordt 
steeds minder, maar ik kan mij twee dingen heel goed 
herinneren: ik ben een grote zondaar en Jezus is een grote 
redder.  

Lied morgendienst – Genade, zo oneindig  
1. Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
  

3. Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
  

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid ) 
dat ik genade vond.                   ) 2x 
Tekst & muziek: John Newton Ned. tekst: Elly Zuiderveld-Nieman 

Bezorging nieuwsbrief bij ouderen 
In deze periode, waarin we niet naar de kerk kunnen, 
wordt de nieuwsbrief op zaterdag bezorgd bij een groot 
aantal ouderen. Bent of kent u ouderen die deze nieuws-
brief nog niet in de brievenbus krijgen en wilt u hiervan 
wel gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met 
Willem en Gertrude Muilwijk via 06-21526976. 
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Liturgie avonddienst 
Gezang 173:1+2  
Votum en Groet 
Gezang 177:1+2+6 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 103:8 (N.B.)  
Gebed 
Schriftlezing: Hebreeën 9:1-15 
Psalm 25:3 
Preek:  
Opwekking 687 
Dankgebed 
Psalm 33:11 
Zegen 

Lied avonddienst – Heer, wijs mij Uw weg 
Heer, wijs mij uw weg /en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg / slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt / om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw weg  
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg  
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt / het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 

Heer, leer mij uw wil / aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil / U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt / uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 
 

Heer toon mij uw plan; / maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan / en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, / de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

Perkplantenactie 
In verband met de corona-crisis en de 
aangescherpte maatregelen, willen 
we de perkplanten verkoping dit jaar 
niet door laten gaan. 
De gemeenteleden die zich al hebben 
opgegeven om te helpen, hiervoor hartelijk bedankt. We 
hopen volgend jaar op betere tijden 

Vanuit de kerkenraad: Kerkrentmeesters 

In een van de laatste kerkenraadsvergadering is o.a. ge-
sproken over het werk van de Kerkrentmeesterij (KRM).  
Voorzitter Ed Bohre heeft het beleidsplan en de nodige 
activiteiten toegelicht waarbij de Kerkenraad deelge-
noot werd gemaakt van alle ontwikkelingen.  
De KRM heeft met beheer en regelingen met van alles 
te doen. En dan gaat het vooral om het vele vrijwilligers-
werk. Niet alleen door de Kerkrentmeesters zelf of de 
commissie van bijstand (CVB), maar ook door de vele 
vrijwilligers.  
Neem alleen al de taken i.v.m. de zondag, als we denken 
aan wat er moet gebeuren voorafgaand aan de kerkdien-
sten of bijzondere diensten. De berichtgevingen via de 
Zaaier, de nieuwsbrief, de activiteiten van de kosters, 
de organisten, en de activiteiten in de Rank.   
Werkt het geluid en de beeldverbinding en de KerkWeb-
Tv? Hoe gaan we dat in de komende jaren verder ont-
wikkelen? Kan ieder meekijken met een legale code? 
Gelukkig brandt de verwarming weer goed. Alles is flink 
gerenoveerd en er zijn voorzetramen gekomen. De oude 
verlichting wordt vervangen door ledverlichting.  
En na de zondag komt de maandag, met alle schoon-
maakactiviteiten in de kerk en in de Rank. Met wederom 
vele vrijwilligers. En ook de weekactiviteiten en de or-
ganisatie daarvan. Er is koffie en thee. De beheerders 
zijn echte duizendpoten en werken goed samen met 
vele vrijwilligers.   
Een hele toer is om de website actueel te houden. 
Evenals trouwens de ledenadministratie.   
Met de Meerjaren Onderhouds Begroting (MOB) wordt 
geprobeerd de exploitatiekosten (voor o.a. kerk, de 
Rank en de pastorieën) goed in de 
hand te houden.  En ook dat komt 
ieder jaar gelukkig weer in orde 
dankzij alle hulp en bijdragen van 
de gemeenteleden.  
Het werk van de Kerkrent-
meesterij maakt dit alles zeker omvangrijk 
en bijzonder. Men is dankbaar voor alle betrokkenheid, 
inzet en mogelijkheden. Geestelijke en praktische 
(financiële) zaken gaan hand in hand. Tot eer van onze 
hemelse Vader en tot opbouw van Zijn gemeente. 

Agenda 
03-04 Ophalen oud papier 
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Meekijken tijdens kerkdiensten 
Gedurende de periode dat er geen 
samenkomst kan zijn in de kerk, is het 
mogelijk om te kijken via YouTube. U 

moet dan zoeken in YouTube op HGGNK Giessenburg en 
dan LIVE-uitzending/stream aanklik-ken. 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 gewaarborgd kan worden. 

Coronamaatregelen - Kerkdienst 
•  Vanaf maandag 23 maart  zijn er strengere voorschrif-

ten gekomen om verspreiding van het Coronavirus te 
voorkomen. Het moderamen van de kerkenraad heeft, 
na overleg, de volgende besluiten heroverwogen en 
vastgesteld: 
➢ De twee online-diensten op zondag, vanuit onze 

kerk, blijven we houden.  
➢ Zolang de overheid hiertoe oproept is er bij de diens-

ten een minimale bezetting door predikant, ouderling 
van dienst, koster, organist/ pianist en geluid/beeld 
technicus.     

➢ Vanwege de grote drukte voor de ziekenzorg willen 
we er alles aan doen om de verspreiding van het vi-
rus tegen te gaan Daarom nu geen ondersteuning 
van de gemeentezang. 

➢ Het aantal liederen in de dienst zal beperkt zijn. We 
hopen dat er thuis toch goed kan worden meege-
zongen en geluisterd. 

Coronamaatregelen– Verdere activiteiten 
•  De annulering van activiteiten en bijeenkomsten loopt 

 door tot 1 juni of tot nadere aankondiging. 
➢ Collectebonnenverkoop Rank is voorlopig opge-

schort. Collectebonnen zijn wel via de website te 
verkrijgen. 

➢ De Rank is de komende periode gesloten voor alle 
activiteiten. Ook het boekwinkeltje blijft tot nader 
bericht gesloten. 

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

Nieuwsbrief in de gaten. 

Vanuit moderamen 
De maatregelen betekenen dat we elkaar een langere 
tijd niet fysiek ontmoeten. De verbondenheid mag er 
blijven via de diensten, de zorg voor elkaar, de digitale 
en telefonische contacten en de sociale media. Er is 
gebed voor allen die in moeilijke en zorgelijke omstan-
digheden verkeren. Bovenal mogen we nog meer besef-
fen dat alles alleen in de handen van God de Vader is. 
Het is lijdenstijd. We zien uit naar “Het is volbracht” en 
een nieuwe toekomst. 
Met deze zondag is het gebed van Psalm 130 verbon-
den, met o.a. dit vers: 
Ik heb mijn hoop gevestigd    
op God de HEER die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
wacht zijn verlossend woord.  
Nog meer dan in de nachten   
wachters het morgenlicht,  
blijf ik, o Heer, verwachten   
Uw lichtend aangezicht. 

Zorg voor elkaar - boodschappenservice 
Het Corona-virus brengt ons een zeer bijzondere tijd. 
Met veel zorgen en vragen. Mooi is zeker dat er goed 
wordt omgezien naar elkaar, ook al is dat op afstand.  
We merken dat er goed wordt gedacht aan mensen om 
ons heen en met name ook de ouderen en kwetsbaren. 
Zij worden geholpen met vragen, klussen, boodschap-
pen e.d. Wij blijven aansporen dat ieder in zijn netwerk 
en omgeving hiervoor attent is. 
Een mooi initiatief is het volgende: De dorpsraad 
Giessenburg, de diaconale hulpdienst van de kerken in 
ons dorp en de lokale middenstand, 
Giessenburgonline.nl en vrijwilligers hebben gezamen-
lijk een boodschappenservice opgezet. Bedoeld voor 
kwetsbare burgers en oudere inwoners. Wie niet in 
staat is om boodschappen te doen, en geen directe hulp 
heeft, kan eenvoudig een boodschappenlijstje doorge-
ven aan het centrale telefoonnummer: Ine van der Laar, 
06-19472143 of mailen naar ine@vanderlaar.com. Dan 
wordt er voor gezorgd dat op een veilige manier de 
boodschappen thuis worden bezorgd. Vragen kunt u 
eventueel ook stellen aan de coördinator van de 
diaconale hulpdienst, Leo Timmer, 
hulpdienstgiessenburg@gmail.com 
 

http://giessenburgonline.nl/
mailto:ine@vanderlaar.com
mailto:hulpdienstgiessenburg@gmail.com
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 29 maart 2020  Jezus en de blinde Bartimeüs 
Brailleschrift: Er bestaat een 

speciaal alfabet voor blinde 

kinderen: het brailleschrift. Op 

het papier staan letters in de vorm 

van zwarte bobbeltjes die uit het 

papier omhoog komen. Zo 

kunnen blinde kinderen met hun 

vingers voelen om welke letter 

uit het alfabet het gaat en lezen 

zijn met hun handen. Hiernaast 

staan de brailleletters:  

 

 

 

Probeer jij nu dit stukje 

brailleschrift eens te ontcijferen? 

Het is iets wat Jezus zegt:  

 
 

Kun je ook dit ontcijferen? Dit zegt Jezus in Johannes 8: 12 en heeft ook met ‘zien’ te maken: 

 
Kun je tenslotte hiernaast je naam in braille schrijven?  

 

Woordzoeker  

n.a.v.  

Markus 10: 46-52:  
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Kleurplaat voor de jongste kinderen:  

 

 

 

 

 

 

 
 


