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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. C. Cluistra uit Capelle a/d 
IJssel voor. De schriftlezing is Jona 3 en Jona 4. Muzi-
kale medewerking wordt verleend door Arjen de Hoop 
(orgel), Bart van Genderen (piano) en Lukas de Jong 
(zang).  
De avonddienst wordt geleid door Prop. J.W. Sterren-
burg uit Hardinxveld-Giessendam. We lezen Exodus 
13:11-16 en Lukas 2:22-35.  De muzikale begeleiding 
is in handen van Robert v. Eijl (orgel/piano) en Lotte van 
Genderen (zang). 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte.  

Bedankt 
Ik heb de afgelopen kerstperiode veel kaarten ontvangen. 
Daarvoor wil ik iedereen hartelijk bedanken. Het wordt 
zeer op prijs gesteld om regelmatig een kaartje vanuit de 
gemeente te ontvangen. Hartelijke groet, Greet van der 
Pijl, Verzorgingshuis Tiendwaert, Jupiterstraat 2, 3371 TE  
Hardinxveld-Giessendam. 

Break in de week – Loof Hem! 
Eens in de maand willen we een 
Break in de Week uitzending aan 
muziek wijden, om ook op die ma-
nier Gods grootheid door te geven. 
Een brede groep muzikanten bij el-
kaar brengen is nu even niet mogelijk, dus putten we 
deze aflevering uit een ander soort bron: muzikale huis-
houdens! Een kijkje in diverse huiskamers van ge-
meenteleden, waar muziek mag klinken tot eer van Zijn 
naam! Aanbevolen! Bij een uitzending als deze is het 
mogelijk om ons in alle rust te bezinnen op de muziek 
en liederen. De uitzending van voorbije woensdag, ver-
zorgd door de Vrouwenbijbelstudie i.s.m. ds. Dubbel-
man, vroeg echt wel om aandacht! Wat zat daar veel 
waardevolle inhoud in! En die inhoud is er nog steeds! 
Wie die uitzending gemist heeft kan alsnog kijken en 
luisteren op het YouTube kanaal WijzijnHG. 
 

Meeleven 
• Woensdag 3 februari zal Joas Verspui (Heul 44, 3381 

DC) in het Sophia kinderziekenhuis worden opgenomen. 
Daar zal een cyste worden weggenomen en een klein 
gaatje in de slokdarm worden dichtgemaakt. In de voor-
bede vragen we Gods zegen over de behandelingen en 
voor Joas. 

• Mw. Joke Vos-van Beuzekom (Wilhelminalaan 86, 
3381BR) heeft afgelopen vrijdag de uitslag ontvangen 
van de onderzoeken. Helaas is het een zorgelijk bericht. 
In de voorbede willen we haar gedenken en bidden we 
om zegen over de verdere behandelingen. 

• Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) heeft 
13 januari te horen gekregen dat de kankercellen weer 
bij hem zijn teruggekeerd. De enige behandeling die tot 
genezing kan leiden, is opnieuw een stamceltransplan-
tatie. Deze transplantatie gebeurt ditmaal met een do-
nor en is risicovoller dan de transplantatie die hij eind 
2019 heeft ondergaan. De voorbereidingen voor deze 
transplantatie zullen naar verwachting 2 tot 3 maanden 
in beslag nemen en tijdens die periode ondergaat hij een 
traject met chemokuren. Hiermee is hij inmiddels be-
gonnen. We wensen Bas en zijn vrouw Corrie Gods ze-
gen en kracht toe. 

• We zijn dankbaar dat mw. W. van Beuzekom-aan de Wiel 
(Doetse Vliet 22, 3381 HB) weinig last heeft gehad van 
het coronavirus. De komende 6 weken zal zij verder on-
derzocht worden. Zij is dankbaar voor al het meeleven 
vanuit de gemeente. Haar adres is: Parkstaete, Afdeling 
4, Albert Schweitzerplaats 3, 3318 AS  Dordrecht. We 
bidden om Gods zegen en genezing voor haar. 

• Mw. Dirma Bood-de Groot (Doetseweg 16, 3381 KG) is 
afgelopen woensdag 27 januari, geopereerd. We zijn 
dankbaar dat de operatie goed is gegaan en zij de 
volgende dag weer naar huis kon om verder te her-
stellen. We wensen haar Gods zegen toe bij het verdere 
herstel. 

 Agenda 
03-02 Break in de week, 19.15 uur – online 
05-02 Ophalen oud papier 
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Quarantaine ds. Dubbelman 
Afgelopen woensdag bleek mijn vrouw besmet te zijn 
met corona. Om die reden moet ik in ieder geval t/m 6 
februari in quarantaine blijven. 
Hartelijke groeten, Ds. M. Dubbelman 

Fun2do 
Nu eens geen Fun2talk , maar Fun2do! 
Bak eens koekjes (leuk om sa-
men met de kinderen te doen!) 
voor iemand, die een steuntje 
in de rug kan gebruiken (en wie 
kan dat niet?). 
Basisrecept zandkoekjes voor 20 stuks: 
1 middelgroot ei, 150 gr. ongezouten roomboter,100 gr. 
witte basterd, 200 gr. tarwebloem. Deeg 30 min. in 
koelkast, daarna uitrollen en koekjes uitsteken. Oven 
175 gr. 15-20 min. bakken. 
Schrijf op een papieren zak (versierd door de kinderen):  
“Gebakken met liefde”. 
Afgekoelde koekjes erin en….bezorgen maar! 

Uitstel Kerk-School-Gezinsdienst 
Het is gebruikelijk dat deze dienst gehouden wordt op 
deze laatste zondag van januari. Helaas zijn de scholen 
momenteel dicht en zijn de kerkdiensten momenteel 
online. Om deze redenen hebben we als commissie be-
sloten om de dienst voorlopig uit te stellen en we hopen 
dat er later weer een mogelijkheid komt. 

Kledinginzameling in maart. 
In week 5 van de lijdenstijd gaat het over “de naakten 
kleden”. In de week van 14 maart willen we een 
kledinginzameling houden voor het Leger des Heils. 
Deze organisatie ziet, ook in de Coronatijd, sterk om 
naar zorg en opvang van daklozen. U kunt daarvoor de 
kleding gaan opsparen. 
In Giessenburg wordt op 2-2 een kledinginzameling door 
Waardlanden gehouden. Daarvoor zijn kledingzakken 
uitgedeeld van “hetgoed”. Op zich is daar niets mis mee. 
Maar mogelijk bewaren we de kleding voor de 
inzameling in maart. 
 
 
 
 
 
 

Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
Naar de kerk gaan om rust te vinden. Dit is het volgende 
antwoord dat dr. Van Ruler geeft en waar we ons op 
willen richten. Vanuit het drukke en onzekere bestaan 
van alle dag trekken we ons op zondag terug in de kerk 
om rust te vinden. We ontspannen ons van wat ons 
bezighoudt. Het maakt dat sommigen daadwerkelijk in 
slaap vallen. Al is dit in wezen in strijd met het wezen 
van de kerkdienst. In de kerkdienst komt de mens, als 
het goed is tot de heilige arbeid van de lofprijzing. Het 
is goed om regelmatig aan de drukte van het leven te 
ontsnappen. Maar er zijn andere redenen voor het 
zoeken naar rust in de kerk. Een mens kan onrustig zijn 
van binnen door een ingrijpende levenservaring, de hem 
tot op de fundamenten van zijn bestaan geschokt heeft 
en hem in leed of verdriet heeft gestort. Wanneer een 
mens in zo’n situatie het niet meer weet, mag de kerk 
de plaats zijn om getroost te worden en tot rust te 
komen. Als het zo met ons gesteld is, dan gaan we “uit 
innerlijke behoefte” naar de kerk. Het is goed om zo rust 
in de kerk te zoeken en te vinden. 
De onrust in een mens kan ook veroorzaakt worden door 
alles wat er in de wereld speelt. Waar gaat het met de 
wereld naar toe. Wie heeft de wereld in de hand. Een 
mens kan zich daarover zo bezorgd maken, dat de on-
rust in hem opkomt. In de kerk kan in de voorbede deze 
onrust benoemd worden en bij God gebracht worden. In 
de kerk klinkt ook het Evangelie van Hem die de wereld 
overwonnen heeft en aan Wie alle macht is in hemel en 
op aarde. 
Maar is er ook onrust over het eigen zondaar zijn? De 
reformator Maarten Luther worstelde daarmee. “Hoe 
krijg ik een genadig God”. Deze onrust mag een mens 
naar de kerk drijven om zowel het zondaar zijn te door-
leven en om heil te verkrijgen. Eeuwige rust. 
Doordat de onrust in het leven, in de wereld en in ons 
hart steeds terugkomt, is de kerkgang niet iets een-
maligs of van een korte periode. Wekelijks mogen we 
tot rust komen en gesterkt worden. Wekelijks worden 
we gerustgesteld dat de wereld en ook ons eigen leven 
in Gods handen is. Door het geloof in het volbrachte 
werk van Jezus mogen we rusten in de rust van de 
verlosten. Zo mogen we ons overgeven in het volle 
vertrouwen op het heils-
werk van Jezus Christus 
en wachten tot we Gods 
rust binnengaan. 
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Liturgie morgendienst 
Psalm 65 : 1 (N.B.) 
Stil gebed / Votum en groet                
Gezang 463 : 1 + 4 + 5 
Wetslezing 
Psalm 97 : 6 + 7 
Gebed 
OTH 464 – Jona, Jona 
Schriftlezing: Jona 3 en Jona 4 
Psalm 103 : 3 + 4 (N.B.) 
Preek  
OTH 182 - Genade, zo oneindig groot 
Dankgebed en voorbede / Collectemoment 
Gezang 168 : 1 + 2 + 5 + 6  
Zegen 

OTH 464 – Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Jona, Jona, ga naar Ninevé  (2x) 
Maar Jona die zei 'nee 
Ik wil niet naar die nare stad. 
De mensen daar die kunnen me wat' 
Zei Jona en hij ging op pad 
Tot hij een schip gevonden had 
Dat voer naar Tarsis over zee 
Maar niet naar Ninevé 
 

Jona, Jona, ga naar Ninevé - 'Ik wil niet' 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Maar God ging met hem mee 
Hij stuurde 't schip in een orkaan 
En de mensen riepen 'Wij vergaan' 
En ach, het lot wees Jona aan 
Die zei 'Ik heb wat doms gedaan 
Ik wou niet luisteren naar Gods woord 
Gooi mij maar overboord' Plons! 
 

Jona, Jona, ga naar Ninevé  (2x) 
Maar daar zwom een vis in zee 
Die lustte Jona al te graag 
Drie dagen zat hij in zijn maag 
Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd 
Ik zal doen wat ik heb beloofd' 
En de vis zwom pijlsnel naar het strand 
En spuugde hem aan land 
 

Jona, Jona, ga naar Ninevé - 'Ik wil wel' 
Jona, Jona, ga naar Ninevé - 'Ik ga al' 
Jona, Jona, ga naar NInevé 
'Ik ga naar Ninevé' 

OTH 182 – Genade, zo oneindig groot  
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. 
 

2. Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 
 

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. 
 

5. Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

Liturgie avonddienst  
Psalm 84 : 3 (N.B.) 
Stil gebed / Votum & Groet 
Gezang 449 : 1 + 2 
Declamatie – Gezang 449 : 3 + 4 
Gezang 449 : 5 
Gebed 
Schriftlezing: Exodus 13 : 1 - 2 en 11 – 16  
           Lukas 2 : 22 - 35 
Psalm 119 : 25 
Preek 
Psalm 98 : 1 + 2 (N.B.) 
Geloofsbelijdenis 
Gezang 259 : 1 + 2 
Dankgebed / Collecte 
Hemelhoog 270 : 1 + 2 + 3 
Zegen 
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Hemelhoog 70-Nu laat U mij in vrede gaan 
Hoe lang nog tot uw vrede komt? 
Wanneer vertroost U Israël? 
Hoe lang tot uw gezalfde komt 
en Davids huis in eer herstelt? 
Hoor ons gebed, zie ons verdriet; 
onthoud ons uw genade niet. 
O Trooster, geef ons hoop en moed 
als U ons ongezien ontmoet. 
 
U leidt mij naar uw heiligdom; 
ik zie de hoop van Israël. 
Uw rijk van recht en vrede komt: 
de volken zien en staan versteld. 
Gezegend is de vredevorst, 
de redder die uw volk verlost. 
Gezegend is dit heilig kind, 
dat door zijn dood de wereld wint. 
 
Nu laat U mij in vrede gaan, 
want U lost uw beloften in. 
Ik neem uw redding dankbaar aan, 
tot eens de wereld vrede vindt. 
Wanneer ik hier mijn ogen sluit, 
heet U mij welkom in uw huis. 
Ik leef het leven tegemoet, 
tot ik U zie en U ontmoet! 

De 40-dagenkalender “Ik ben er voor jou!” 

 
Al besteld en ontvangen? 
Zeker nog een kans om de kleurrijke kalender te 
ontvangen. Zie bestelmogelijkheden. 
De 40-dagenkalender neemt ons mee op weg naar 
Pasen. Voor iedere dag is er een bijbeltekst, een vraag 
om over na te denken, afgewisseld met een vastentip, 
gedicht, lied of quote. De 40-dagentijd loopt van 17 
februari tot 4 april. U/jij kunt persoonlijk of als gezin de 
kalender gebruiken, in lezen en suggesties oppakken en 
uitvoeren. 
Als gemeente sporen we elkaar aan met bezinning 
(kerkdiensten) en diverse oproepen/activiteiten om 
mee te doen. Vanuit het werk van Christus worden we 
in de zeven weken aangespoord tot daden van 
barmhartigheid. Zie Mattheus 25: 25,26. Op allerlei 

manieren kan iets worden gedaan. In de Nieuwsbrief, op 
de site en via de sociale media nemen we u en jou er 
graag in mee. En komt het terug in de diensten en 
mogelijk bij Break in de week en Fun2talk, of Fun2do 
e.d. Jong en oud worden hierbij betrokken. 
Nadere info in volgende berichten. 
Bestel 40-dagenkalender 

 
De kalender “Ik ben er voor jou!” is voor ieder te verkrij-
gen. Het zou mooi zijn als u/jij die zelf bestelt en gaat 
gebruiken. Dat raden we van harte aan. Bekijk hier het 
inkijkexemplaar. De bestelling kan als volgt: 
1. Ga digitaal naar veertigdagentijdkalender. Kan ook 
via  40 dagentijd kalender - Leef toe naar pasen . Of 
door in te tikken petrus.protestantsekerk.nl. Daar kunt 
u zo een exemplaar bestellen en wordt deze (gratis) 
opgestuurd als u/jij de adresgegevens invult. Doe dit 
direct, voordat de exemplaren op zijn. 
2. Je kunt op dezelfde plaats de digitale versie aanvra-
gen door het volgende aan te geven: - Ja, ik abonneer 
me per e-mail op de online veertigdagentijdkalender van 
Petrus (17 februari - 4 april). Dan krijg je de kalender 
dus digitaal. 
3. Als dit erg lastig is of beter uitkomt dan kunt u de 
bestelling doorgeven aan de diaconie met naam en 
adres en dan wordt de kalender thuis bezorgd. 
diaconie@hervormdgessenburg.nl of 06-12762100. Er 
zijn nog exemplaren op voorraad.  

Juweeltje 

 
Bewaar een groene twijg in je hart 
En de zangvogel zal spoedig komen. 
 
 

https://www.protestantsekerk.nl/download25226/7029%20KIA%20-%2040dagentijdkalender_2021_Inkijkexemplaar.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25226/7029%20KIA%20-%2040dagentijdkalender_2021_Inkijkexemplaar.pdf
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
https://www.google.nl/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjR3OvAoq_uAhUE43cKHUCRC1YYABABGgJlZg&ae=2&sig=AOD64_3XsH35ZOeGNRaWAhLJpDZqZoUz8g&q&adurl&ved=2ahUKEwipluPAoq_uAhXcIMUKHZvHDP8Q0Qx6BAgFEAE
http://petrus.protestantsekerk.nl/
mailto:diaconie@hervormdgessenburg.nl
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 31 januari 2021 
 


