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Bij de diensten – Palmzondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De schrift-
lezing is Lukas 23: 26-32. Welke plaats nemen wij in,  
in de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus? In de 
avonddienst gaat ds. Dubbelman voor. De schriftlezing 
is Markus 14: 32-42. Jezus heeft de paasmaaltijd ge-
vierd met zijn discipelen en vertrekt daarna met hen 
naar Getsemane. Daar valt een hevige angst op Hem.  

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

Liturgie morgendienst 
Psalm 91:1 (N.B.) 
Votum en Groet  
Psalm 22: 1 + 2 
Wetslezing 
Op Toonhoogte 565  
Gebed 
Schriftlezing:  
Lukas 23: 26 - 32  
Gezang 180: 6 + 7   
Preek: Voorbijganger of niet 
Psalm 146: 3 (N.B.) 
Dankgebed en voorbede  
Gezang 293: 1  
Zegen 

Gebedsmoment 
Dinsdagavond zou de gebedskring om 20.15 uur weer sa-
men komen om te bidden, maar dat doen we natuurlijk 
thuis. Zou u als gemeente weer, net als 14 dagen geleden, 
mee willen bidden. Zo kunnen we door gebed toch met el-
kaar verbonden zijn en samen voor anderen en voor de om-
standigheden bidden. Een kaartje na afloop sturen aan 
iemand die het nodig heeft zou fijn zijn. In deze tijd Gods 
hulp toegewenst. 

Meeleven 
*Woensdag 8 april zal dhr. Dick van Pelt (Bovenkerk-
seweg 6, 3381 KB) in het Beatrixziekenhuis geopereerd 
worden vanwege nierstenen. In de voorbede willen we 
hem gedenken en hopen we dat alles goed mag gaan en 
hij spoedig huiswaarts mag keren. 
*Mw. Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 
CB) ondergaat komende dinsdag 7 april een onderzoek 
aan haar been in het UMC ziekenhuis te Maastricht. Na 
dit onderzoek ondergaat zij (hoogstwaarschijnlijk) met-
een een dotteroperatie aan dit been. Als alles goed zal 
verlopen, mag zij de volgende dag weer huis. We bidden 
om Gods bescherming voor haar en om Zijn zegen over 
de behandeling.  

Lied morgendienst – Zingen maakt blij   
Zing, zing, zingen maakt blij 
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij 
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij  
 
Ben je alleen  
of heb je verdriet   
Lijkt het soms net 
of niemand je ziet  
Kijk dan omhoog, 
de hemel is blauw  
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou  
 
Zing, zing, zingen maakt blij   
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij  
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij  

Kopij Zaaier 
Graag uiterlijk maandag 6 april a.s. vóór 09.00 uur (dit 
i.v.m. het uitkomen van de ‘Zaaier’ op donderdag 9 april) 
mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl 
of inleveren bij fam. Tromp (Taets v Amerongenstr. 8). 

mailto:zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl
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Vanuit moderamen – n.a.v. corona 
In een zogenaamde Team-
sessie per beeld en geluids-
verbinding houdt het mode-
ramen regelmatig overleg 
over de maatregelen en hui-
dige gang van zaken. Eventu-
ele besluiten worden per mail 
kortgesloten met de 

kerkenraad. Vanuit deze afstemming geven we graag 
het volgende door aan alle gemeenteleden: 
- Gezien de nog steeds toenemende ernst van de Coro-
nabesmetting houden we de bezetting voor de diensten 
op deze (Palm)zondag en Goede Vrijdag, gelijk aan afge-
lopen zondag,  met een minimale bezetting door predi-
kant, ouderling van dienst, koster, organist/pianist en 
geluid/beeld technicus. Dus ook nog zonder zangonder-
steuning en met een beperkt aantal liederen. Zo moge-
lijk hopen we met de Paasdiensten wel van zangonder-
steuning gebruik te maken, met maximaal twee extra 
aanwezigen en alles met in achtneming van de voor-
schriften. 
- Op Goede Vrijdag is er geen avondmaalsviering. 
Uiteraard komt de betekenis wel terug in de diensten. 
- De geplande bijzondere diensten (zoals afscheid kin-
deren zondagsschool, doopdienst, bevestiging ambts-
dragers) worden doorgezet naar nader te bepalen data. 
- De verkiezing voor de laatste invulling van de vacature 
wijkouderling is uitgesteld. 
- Er komt wekelijks een (verbindend) moment van 
uitzending vanuit de kerk. Dit wordt apart aangegeven 
op de site en/of nieuwsbrief. 
We hebben vele positieve reacties gehoord over de 
uitgezonden diensten, zowel technisch als inhoudelijk. 
Daarbij is de verbondenheid met elkaar en onze hemelse 
Vader als goed ervaren. Dat geldt gelukkig ook voor on-
ze predikanten. We dragen onze/alle voorgangers ook 
van harte extra op in het gebed, alsmede allen die inten-
sief betrokken zijn bij de hulp en zorg rondom de opvang 
en maatregelen in deze Corona-tijd. Ons gebed is, met 
lied 416 vers 4 uit het Liedboek, zingen en bidden in 
huis en kerk: 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God  en Hij zal met je zijn. 

Agenda 
10-04 Onlinedienst Goede Vrijdag, 19.00 uur 

Liturgie avonddienst 
Psalm 25: 7  
Votum en Groet 
Psalm 25: 8  
Geloofsbelijdenis 
Gezang 182: 1 - Gebed 
Schriftlezing: Markus 10: 32-45 
Gezang 180: 1+2+3 
Preek: De hevige angst van Christus in Gethsemane 
Gezang 180: 4+5 
Dankgebed - Collectes 
Psalm 116: 1+6 (N.B.) - Zegen 

V&T–de komende tijd op woensdagavond 
De komende weken zullen we op woensdagavond uit-
zendingen verzorgen via Kerk Radio/TV en via het You-
Tube kanaal dat ook voor de erediensten benut wordt. 
Eigenlijk is dat woord ‘uitzendingen’ niet juist. Het gaat 
om bijeenkomsten met een gevarieerde inhoud, en die 
bijeenkomsten gaan we uitzenden. De gebedskring zal 
hierin actief zijn, en naar verwachting zullen ook muzi-
kale uitvoeringen, Bijbelstudies, boekbesprekingen en 
meditatieve momenten terugkerende onderdelen zijn. 
Trouwens: we verwelkomen uw inbreng. Komende 
woensdagavond 8 april zullen we starten met een intro-
ductie en programmaoverzicht, een muzikaal moment 
en korte overdenking. Steeds zal de aanvangstijd 19.15 
uur zijn. De duur zal volgens voornemen rond de 30 
minuten zijn. Goed om te weten: de sessies worden 
opgenomen en zijn dus ook op een later moment te 

openen. Praktische info vindt u op 
www.hervormdgiessenburg.nl We nodi-
gen u en jou van harte uit om te kijken of 
luisteren elkaar op alternatieve wijze de 

hand te schudden en om deel te nemen. 

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 

http://www.hervormdgiessenburg.nl/
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Uw woord is een lamp en licht op het pad 
Velen onder ons zullen bevestigend knikken als we de 
titel van dit bericht lezen. Gelukkig maar!  Belangrijk is 
wel dat we de tijd nemen om dat woord op ons te laten 
inwerken. Het boek waarop we de aandacht willen ves-
tigen gaat over het aanbrengen van verdieping in de ma-
nier waarop we de Bijbel lezen. Voor te stellen als een 
trap met vier treden. Van onder naar boven: lezing, over-
denking, gebed, aanschouwing. Waar gaat het om? Dat 
Gods stem klinkt, ons in Zijn aanwezigheid brengt. Daar 
waar rust en vrede is… In het boek zijn veertig 
hoofdstukken opgenomen. Steeds is 
een Bijbeltekst uit één van de 
evangeliën het uitgangspunt. Aanbe-
volen, zeker in deze verwarrende tijd. 
Titel: Kijken en luisteren naar Jezus. 
Hoofdauteur: ds. J. Douma. ISBN 978-
90-33826-98-6. Prijs € 17,90.   

Collecte 
Het collecteren vraagt in deze tijd 
om een andere werkwijze. Diaconie 
en Kerkrentmeesters hebben de mo-
gelijkheid gecreëerd om digitaal te 
doneren voor de zondagse collecten. Ook voor de zen-
dingsbussen is een digitale donatie mogelijk . Op de site 
van de kerk zijn buttons geplaatst die het u gemakkelijk 
maken uw bijdrage te doen. Ook de App "Kerkgeld" kan 
hiervoor worden gebruikt. Vraag de Kerkrentmeesters of 
de Diaconie gerust om hulp als u die nodig heeft. 

Meekijken tijdens kerkdiensten 
Gedurende de periode dat er geen 
samenkomst kan zijn in de kerk, is 
het mogelijk om te kijken via  

You Tube. 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 gewaarborgd 
kan worden. 
➢ Voor alles geldt: houdt website, Zaaier en Nieuws-

brief in de gaten. 

Bezinningsmomenten Giessen-Oudekerk 
Giessen-Oudekerk ligt al niet ver van Giessenburg, maar 
via de digitale snelweg is het helemaal gemakkelijk te 
bereiken. In de stille week, de week voor Pasen kent de 
hervormde gemeente aldaar sinds enige jaren bezin-
ningsmomenten. Dit jaar zullen de bijeenkomsten te 
volgen zijn via kerkomroep en YouTube. Via de site 
www.hggop.nl kunt u de linken vinden. Zowel live mee-
maken als achteraf beluisteren is mogelijk. De bezin-
ningsmomenten beginnen om 19.15 uur en zullen onge-
veer een half uur duren. Het centrale thema is: Hij voor 
mij. Daarbij lezen we steeds een fragment uit Lukas 23.  
Het programma is als volgt: 
Maandag 6-6: ds. J. Holtslag,  Lukas 23:1-7 - Pilatus  
Dinsdag 7-6: dhr. J. Sterrenburg, Lukas 23:8-12 -
Herodus 
Woensdag 8-6: ds. J. Holtslag, Lukas 23:13-25   - 
Barabbas 
Donderdag 9-6: dhr. J. den Toom, Lukas 23:24-32   - 
Simon van Cyrene 

Gebed 
God 
het is stil op straat 
een kwaad virus waart als een spook 
rond over uw wereld 
en wij weten niet hoe en 
wat en hoe lang. 
 

Richt onze ogen op U 
en op Uw Zoon Jezus Christus, 
die kwam om mensen te redden. 
 

Schenk ons uw goede Geest 
om te vertrouwen op een nieuwe morgen. 
 

Trouwe God, bevrijd ons van zorgen 
en kom gauw!  
 

Amen. 
(Hans Tissink, bij Lied 1003: Stil is de straat) 

 
 

http://www.hggop.nl/
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VOOR DE KINDEREN – Zondag 5 april 2020   

In de tabel staan 30 woorden. Kleur het vakje als in de preek het woord gezegd is. Wordt een woord in de preek niet 
gezegd, dan kleur je het vakje niet in. Niet alle vakjes zullen gekleurd worden. Maar wat zie je tevoorschijn komen 
aan het einde van de preek?  

Mail gerust het goede antwoord naar dominee@holtslag.org en vertel dan ook even hoe het met je gaat nu het 
schoolgebouw dicht is en je toch geen vakantie hebt. Succes.  

Tempel Pascha Joodse Raad 

Simon Petrus Voorbijgangers Paulus 

Olijfberg Dorre hout Jeruzalem 

Via Dolorosa Misdadigers Zaligsprekingen 

Judas Iskarioth Romeinse soldaten Caesarea  

Abraham Israël Pilatus 

Zoon van David Simon van Cyrene Barabbas 

Immanuel Groene hout Bloem 

Kajafas 
Dochters van 

Jeruzalem 
kerk 

Hogepriester Kerkgang Markus 

mailto:dominee@holtslag.org
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