
 NIEUWSBRIEF 14 FEBRUARI 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 1e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lek-
kerland voor en lezen we Lucas 3 : 21-22 en Lucas 4 : 1- 
21. Muzikale medewerking wordt verleend door Robert van 
Eijl (orgel/piano) en Maartje Rietveld (zang). 
De avonddienst is een jeugddienst met als thema: 
“HOOP VOOR MORGEN. Hebben 
we dat nog?”. De dienst wordt 
geleid door ds. J. Holtslag. We 
lezen Daniël 9 : 1-7 en Jeremia 
29: 10-12.  De muzikale begelei-
ding is in handen van Chris van 
Veldhuizen (orgel), Bart van 
Genderen (piano), Gijsbert van 
Wingerden (basgitaar), Wille-
mieke van Wingerden (gitaar) en Lotte van Genderen 
(zang). 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 

Kopij ‘Zaaier’  
Kopij ‘Zaaier’ voor twee weken. ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de 
voorjaarsvakantie op vrijdag 26 februari a.s. niet ver-
schijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het 
aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandag-
avond 15 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: 
zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren 
bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).  

Jeugddienst 
Vanavond is het thema van de jeugddienst: Hoop op 
morgen. Dan klinkt ook de vraag: “Heb jij dat nog?” Is er 
licht aan het einde van tunnel wanneer jij naar de 
toekomst kijkt? We hopen dat jij meekijkt en hierover 
na wilt denken in het licht van jouw leven. Geef gerust 
een reactie. Dit kan onder de dienst via een Whats-
Appbericht naar Gijsbert (06-48775921). Onder het 
collectemoment gaan we er op in. 

Huwelijksjubileum  
Hugo en Silvia Oosterling–Garstman (Bo-
gerd 56, 3381 DA) zijn 16 februari 25 jaar 

getrouwd. Samen met Huub en Anneke willen we jullie 
van harte feliciteren met dit jubileum en wensen we 
jullie Gods zegen toe. 

Verhuisd 
Mw. G. Timmer-Versluis gaat, na tien maanden verble-
ven te hebben bij haar zoon en schoondochter in Goudri-
aan, naar De Lange Wei, Rembrandthof 85 (kamer 89), 
3372 XV Hardinxveld-Giessendam. Ze wil iedereen van 
harte danken voor het vele medeleven en de belangstel-
ling in de vorm van kaarten, bezoeken, bloemen en app-
jes. We wensen haar Gods zegen toe en blijven met haar 
verbonden. 

Meeleven 
• Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) verblijft in 

het ziekenhuis. Donderdag heeft hij een eerste zak met 
plasma gehad, met antistoffen tegen het coronavirus. We 
bidden om zegen en bewaring voor hem. 

• Vanaf dit weekend brengt Willem Bakker (Emmastraat 17, 
3381 AJ) de weekenden weer thuis door. Er is dankbaar-
heid dat dit kan. We bidden dat de revalidatie op de verde-
re dagen van de week in de Hoogstraat ook verder herstel 
mogen geven. 

• Een korte ziekenhuisopname was er deze week voor dhr. 
Wim van Eck (van Hardenbroekstraat 22, 3381CC). Een 
ontsteking was de oorzaak van zijn opname. Er is dank-
baarheid dat de antibiotica is aangeslagen. We bidden 
voor hem om kracht en Gods nabijheid. 

• Bas de Hoop (Peursumseweg 65, 3381 KT) is de afge-
lopen week aan de hand geopereerd. Daarnaast waren er 
deze week positieve uitslagen. Reden tot dankbaarheid. 
Tegelijk is ons gebed of de Heere hem kracht wil geven en 
zegen over de verdere medische behandelingen. 

Agenda 
17-02 Break in de week, 19.15 uur online 
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Liturgie morgendienst 
Psalm 25 : 2 + 6 (N.B.) 
Stil Gebed / Votum en groet 
Aanvangstekst: Jacobus 4 : 7 - 8  
Gezang 172 : 1 + 4 
Wetslezing 
Psalm 81 : 8 + 9 (N.B.) 
Gebed 
Kindermoment: Ik zat in de gevangenis (filmpje) 
Kinderlied: Ik was hongerig... (Youtube) 
Schriftlezing: Lucas 3 : 21 - 22 en Lucas 4 : 1 - 21  
Psalm 91 : 1 + 5  
Preek 
Gezang 173 : 1 + 2 + 5 
Dankgebed en voorbede / Collectemoment 
Gezang 75 : 2 + 3 / Zegen 

Liturgie avonddienst 
Opw. 549 - Ik kniel neer 
Stil gebed / Votum en Groet 
Psalm 88 : 1 + 3 (DNP) 
Gebed 
Schriftlezing: Jeremia 29 : 10 -12  
          Daniël 9 : 1 - 7  
Nu laat U mij in vrede gaan (Sela) 
Preek 
Toekomst vol van hoop (Sela) 
Dankgebed en voorbede 
Collectemoment 
Kleurrijk 259 (Geloofsbelijdenis) – Wie vrees ik nog  
Zegen  

Stichting “Als kanker je raakt”  
De Stichting “Als kanker je raakt” organiseert een 
online ontmoetingsbijeenkomst voor:  
- nabestaanden. Datum: 24 februari, tijd: 10.00 – 12.00 

uur. Voor meer info en aanmelden: alskankerjeraakt.nl 
/bijeenkomst/online-rouw-in-mijn-hart/ 

- mensen die geraakt zijn door kanker en voor hun naas-
ten. Datum: 3 maart, tijd: 10.00 – 12.00 uur. Voor 
meer info en aanmelden: alskankerjeraakt.nl 
/ bijeenkomst/online-zin-leven/ 

- voor jongeren van 18 tot 35 jaar (YOUNG)  die geraakt 
zijn door kanker. Datum: 13 maart, tijd: 10.00 – 12.00 
uur Voor meer info en aanmelden: young@alskanker 
jeraakt.nl  

Waarom zou ik naar de kerk gaan 
Het beeld van een dirigent voor een koor of een orkest 
reikt Van Ruler ons aan. Hij slaat zijn stemvork aan. De 
instrumenten moeten gestemd worden en de stemmen 
moeten de zuivere toonhoogte vinden. Het is een ge-
schikt beeld om te laten zien 
waarom we naar de kerk 
gaan. Om op toonhoogte te 
komen. 
Zoals een koor en een orkest 
wekelijks oefent, zo heeft de kerkdienst ook deze func-
tie. Op iedere zondag komen we (online) samen om te 
oefenen. Misschien is dit wel anders dan u dacht. De 
zondagse eredienst kan juist als hoogtepunt ervaren 
worden. Luisteren naar Gods stem en Hem de lof bren-
gen. Maar het is ook en misschien wel vooral een oefen-
plaats. Want de ware dienst aan God begint als de 
kerkdiensten zijn afgelopen. Het leven als kind van de 
hemelse Vader in een wereld die trekt en die zich aan 
God niets gelegen laat. 
Een belangrijk onderdeel van de liturgie dat hierin een 
rol speelt is de wetslezing. Een onderdeel dat door de 
Hugenoten in de gereformeerde traditie is terechtge-
komen. In deze traditie is de lezing van de wet niet 
slechts de kenbron van de ellende. Ook is de wet niet 
alleen de regel van dankbaarheid. In de gereformeerde 
opvatting is de wet de vorm van het Koninkrijk. Zo is het 
Koninkrijk van God. Zo gaan we daarin om met de God 
van Israël en met elkaar. 
De wet toont ons hoe het in Gods Koninkrijk aan toe 
gaat en op zondagmorgen oefenen we ons om weer op 
de juiste toonhoogte te komen, zodat we in het verdere 
van de week leven als burgers van dit Koninkrijk. 

Online Bingo – 19 maart 
Wij nodigen iedereen uit voor De “heel Giessenburg wint 
gebakken prijzen” -ONLINE BINGO 19 maart om 19.30 
uur. Bingo spelen we van een kinderfeestje tot in het 
bejaardenhuis, maar omdat elkaar in het echt ontmoe-
ten (nog) niet gaat, spelen we deze avond gezellig  
BINGO via de computer. Zet uw laptop klaar en wij 
regelen de bingomolen en de prijzen! (u heeft vast geen 
idee      ). Meld u/je vast aan  via 
Bingo@hervormdgiessenburg.nl en u krijgt van ons uit-
leg. 
 

mailto:Bingo@hervormdgiessenburg.nl
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Ik ben er voor jou – in de lijdenstijd 

Aanstaande woensdag 17 februari start de lijdenstijd. 
We leven bewust toe naar Pasen. De kalender 'Ik ben er 
voor jou' kan ons daarbij helpen. Vanaf deze zondag t/m 
Pasen zal er elke week een stukje in de nieuwsbrief 
staan om ook als gezin bewust toe te leven naar Pasen. 
De 7 werken van barmhartigheid zullen centraal staan. 
Tijdens de morgendiensten is er wekelijks een filmpje 
te zien dat aansluit bij dit thema. Mooi om ook als gezin 
een moment te kiezen om hiermee bewust aan de slag 
te gaan. 
Welkom bij deel 1 : 
Deze week is het weekthema: ‘Ik zat in de gevangenis 
en u bent bij me geweest’. Stel je voor: Je zit in de ge-
vangenis. Misschien omdat je iets verkeerd hebt ge-
daan, misschien omdat anderen vinden dat je verkeerde 
dingen doet, of in een ‘verkeerde God geloofd’. In Neder-
land zitten mensen meestal niet voor niks in de gevan-
genis. Toch zijn ook zij onze naasten en komen niet voor 
niets voor in deze rij. 
Gezinsmoment: 
Lees samen met uw kinderen Marcus 12: 28-34. Jezus 
geeft ons een samenvatting van de wet van God. God is 
de enige God en heb je naasten lief als je zelf. Wij mogen 
er zijn voor de ander, onze naasten. 
1. Heb je goed geluisterd? Vertel in je eigen woorden wat 
het eerste gebod is. 
2. Geef een voorbeeld hoe je dit vandaag wilt laten zien. 
3. Kan je ook vertellen wat het tweede gebod is? 
4. Hoe laat je zien dat je van jezelf houd? 
5. Kan je vertellen wie jou naasten zijn? Van wie houd jij 
net zoveel als van jezelf? 
Lees ook Lucas 10:24-37 (gelijkenis van de Barmhar-tige 
Samaritiaan)  
Bij de bijbelteksten horen twee filmpjes:  
 (https://www.youtube.com/watch?v=YDDvp4_E4Vk)  
 (https://www.youtube.com/watch?v=VZaFspo-JMY) 
1. Heb je weer goed geluisterd en gekeken? Wie vertelde 
dit verhaal in de bijbel? 
2. Waarom is het bijzonder dat de Samaritaan de man 
hielp? 
3. Heb jij weleens iemand geholpen die je eigenlijk niet 
kent of niet zo aardig vindt? 

4. Wat kan je deze week doen om te lijken om de Barm-
hartige Samaritaan? 
Opdracht voor deze week: 
Schrijf een kaart of maak een mooie tekening aan iemand 
die in de gevangenis zit. Kies een bemoedigende tekst en 
schrijf een groet voor deze persoon. 
Speurtocht: 
Vanaf vandaag kun je elke week op zoek gaan naar de foto 

die hoort bij het weekthema. Wat 
je op de foto ziet, is ergens,  

 
bij iemand in of rondom huis verstopt, in Giessenburg. Kun 
jij hem vinden? Zie je hier ook een woord bij staan? Schrijf 
dit woord thuis op en onthoud het. Want volgende week 
komt er een nieuwe opdracht en een nieuw woord bij! 
Heb je thuis een prikbord, een kale koelkastdeur of moe-
ten de tekeningen die daar op dit moment hangen nodig 
weer eens van dat plekje af? Wij vinden het een leuk idee 
als jullie de woorden die jullie opgespeurd hebben gaan be-
waren in huis. Schrijf het woord groot op, maak er iets 
moois van en hang het op. 
Als je dat een beetje saai vindt klinken dan 
is het voor jou misschien een mooi idee om 
eerst een kruis te maken van takken en 
daar de woorden aan te hangen zoals je op 
de afbeelding kunt zien. 

Break in de week – leven en werk 
Imposante rupskranen, indrukwekkende tractoren en 
vrachtauto’s. Veeleisend ‘werk in uitvoering’. Er was 
veel te zien tijdens de Break in de week-uitzending van 
woensdag 10 februari. Maar vooral ging het om gewone 
bijzondere gemeenteleden in 
hun dagelijkse werkzame le-
ven. Met deze mensen raak-
ten we gemoedelijk in ge-
sprek en ging het over hun 
bedrijf en werk, maar ook 
over gemeente en gezin. Met 
dank aan Siebren en moder-
ne techniek kunnen we de 
uitzending nog steeds bekijken op het WijzijnHG kanaal 
op YouTube.  
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Break in de week–‘er zijn’ voor gevangenen 
Komende woensdag gaan we in gesprek met gemeente-
leden rondom één van de thema’s die naar voren komen 
in de 40-dagen kalender. Deze kalender krijgt in onze 
gemeente veel belangstelling in de komende periode 
richting de viering van het Paasfeest. Deze keer richten 
we ons op de zorg voor gevangenen. Eerlijk gezegd ging 
er een onbekende wereld open. De Bijbelse grondslag, 
de roeping aan de gemeente, de redenen om in bewe-
ging te komen. Ook antwoorden op de vraag “Wat ge-
beurt daar nu eigenlijk?” Het kwam allemaal aan de 
orde. Heel boeiend. Confronterend soms ook… Mooi om 
te vernemen dat de basis gevormd wordt door de wens 
tot het aangaan van een relatie met deze mensen. Tij-
dens hun verblijf in de gevangenis, maar ook daarna. De 
uitleg rondom het kernbegrip “er zijn” was indrukwek-
kend. Hoe eenvoudig kan het zijn… Ook hier en nu een 
oproep om mee te leven, mee te doen met/aan de initia-
tieven die ontplooid worden in de 40-dagen tijd. Dit is 
er één van. Welkom. 

Kinderbijbeldag 26 februari  

Duik erin! Speurtocht 
Super leuk dat je mee doet!! 
Hallo jongens en meisjes. Helaas hebben wij moeten 
besluiten om de Kinderbijbeldag zoals wij die wilden 
organiseren niet door te laten gaan. Dit vinden wij erg 
jammer, daarom hebben wij een alternatief voor jullie 
bedacht. Op vrijdag 26 februari a.s. kunnen jullie zelf (of 
samen met jullie ouders/verzorgers) een  
speurtocht lopen.  
Dit kan tussen 10.00 uur en 16.00 uur. 
De start van de speurtocht is bij de 
hoofdingang van basisschool CBS De 
Hoeksteen, Johan de Kreijstraat 2 te 
Giessenburg. De speurtocht kun je downloaden via de 
website van de kerk. Er is ook nog een fotospel met 
opdrachten voor de bovenbouw, hierbij heb je een 
fototoestel of mobiel nodig. We wensen jullie veel 
plezier bij het lopen van de speurtocht en kijken ernaar 
uit om in de herfstvakantie weer een Kinderbijbeldag te 
organiseren en jullie dan weer te ontmoeten.  
Groetjes van de commissie Kinderbijbeldag. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDOK - Kaarten voor vrouwen uit Nigeria 

Deze maand schrijven we namens onze gemeente 
kaarten voor twee vrouwen uit Nigeria. Hieronder kunt 
u hun verhaal lezen. Bidt u mee voor deze gezinnen? 
- Maiduguri noemde zichzelf altijd ‘woonplaats van 

vrede’. Maar sinds 2009 is deze stad de bakermat van 
Boko Haram. Een terroristische beweging die jongens 
verandert in strijders die een wrede oorlog voeren voor 
een islamitisch kalifaat. Amina is een van de vele 
slachtoffers van de radicale islamisering van haar 
omgeving. In 2012 vielen strijders van Boko Haram 
haar huis binnen en doodden haar man en zonen. In 
2017 ontvoerde Boko Haram haar en hielden haar vijf 
weken in gijzeling. Allemaal traumatische ervaringen 
waar Amina nu nog mee worstelt. 

- Hajaratu is een jonge, christelijke weduwe haar echt-
genoot – David Matthew – overleed aan een ziekte in 
2019. Hajaratu bleef toen alleen 
met haar kinderen achter. In de 
nacht van 10 juli 2020 vielen Fula-
ni-herders haar dorp binnen. Die 
nacht verloor Hajaratu bijna alles wat ze bezat. Ze 
overleefde de aanval, maar toen Hajaratu voor de aan-
vallers wegvluchtte, verloor ze een van haar kinderen. 
Nu probeert ze een manier te vinden om met dit verlies 
om te gaan terwijl ze tegelijkertijd haar gezin moet 
onderhouden en beschermen. 
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Bedankt! 
Hoi allemaal, Bedankt voor alle kaarten en post de afge-
lopen week. Dat vond ik heel leuk! Het gaat gelukkig 
weer goed met mij. Groetjes, Joas Verspui. 

 

Bakkers gezocht! 
Bakkers gezocht die de prijzen willen 
bakken voor de online bingo op 19 
maart. De opdracht is makkelijker dan in 
Heel Holland bakt. Meld je vast aan bij 
06-1832 2539.  

Ik ben er voor jou - Paasgroetenactie 
De eerste week van de 40-dagenkalender bepaalt ons 
mede bij aandacht voor gevangenen. Ook al kunnen wij 
ze niet zomaar bezoeken, we kunnen wel wat voor hen 
betekenen. 
Vanuit de gemeente zijn diverse vrijwilligers sterk be-
trokken bij dit werk via Exodus. Bij de kerkdiensten in 
de gevangenis, het bezoekwerk, het aanbieden van de 
Alphacursus en ook de zorg voor kinderen en familie van 
gedetineerden. Kijk naar de "Break in de week" van 17 
februari. 
Als gemeente kunnen we zeker wat bijdragen. In onze 
financiële steun (op 21-2 is de diaconiecollecte voor 
Stichting Exodus), in onze gebeden en ons meeleven. 
Ook dit jaar willen we daarom meedoen aan de Paas-
groetenkaarten-actie voor gevangenen. Als diaconie 
hebben we 100 dubbele kaarten aangeschaft. De af-
beelding op de kaart is door gevangenen zelf ontworpen 
met het thema “Verbonden”. De kaart is zo een uitdruk-
king van onze verbondenheid met de gevangene die de 
kaart krijgt en met de opgestane Heer Jezus. 
 

 
Hoe kunnen we meedoen? 
U/jij kunt een of meerdere kaarten opvragen bij de 
diaconie. U krijgt de dubbele kaart(en) thuisbezorgd. Al-
leen op de bovenste kaart schrijft u een kort bericht van 
meeleven en uw/jouw voornaam en achternaam. Deze 
kaart is voor de gevangene zelf. De onderste kaart met 
postzegel blijft onbeschreven. Die kaart met postzegel 
kan de gedetineerde zelf versturen naar een eigen be-
kende. Als diaconie hebben we al voor een postzegel ge-
zorgd. De werkgroep van onze gemeente zorgt ervoor 
dat de dubbele kaarten bij gevangenen komen. Voor 
gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krij-
gen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. 
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, 
toch mag u ervan overtuigd zijn dat het de gedetineer-
den erg goed doet als hij/zij een kaart ontvangt. Het is 
ook mooi als ze zelf een kaart kunnen versturen aan een 
bekende.  

 
Ga voor alle informatie naar  
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. Daar vindt u 
een instructiefilmpje en ook suggesties voor het schrij-
ven op de kaart. Bijvoorbeeld: Welke groet kan ik op de 
paaskaart schrijven? 
Opvragen kaarten: 
U kunt de bestelling doorgeven aan de diaconie 
(diaconie@hervormdgiessenburg.nl  of 06-12762100) 
met naam en adres en het aantal kaarten dat u wilt 
schrijven. Dan worden de kaarten thuis bezorgd. Als u 
echt alles zelf wilt regelen en bestellen kunt u dat ook 
nog doen via de genoemde site: 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.   
Inleveren kaarten: 
De actie binnen onze eigen gemeente loopt tot 28 fe-
bruari. U/jij kunt de (dubbele) kaarten inleveren bij Gerry 
van Wijngaarden, Giessenlaan 1d, in de brievenbus van 
De Rank, Dorpsstraat 55 of aan de Bovenkerkseweg 3a. 
Van harte aanbevolen en dank voor het meedoen. 

http://protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/#vraag-405
https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/#vraag-405
mailto:diaconie@hervormdgiessenburg.nl
http://protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 14 februari 2021   
De barmhartige Samaritaan 
 

 

  

 


