
 NIEUWSBRIEF 21 FEBRUARI 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 2e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Kaai uit Giessenburg voor 
en lezen we Mattheüs 17 : 1 – 13 en Openbaring 21 : 1 - 
4. Muzikale medewerking wordt verleend door Anneke van 
Genderen (orgel/piano) en Margreet Muilwijk (zang). In de 
avonddienst gaat ds. C.M. van Loon uit Rotterdam voor. 
We lezen Lukas 10 : 38 – 42 en Johannes 12 : 1 – 11. 
De muzikale begeleiding is in handen van Leen Donk 
(orgel), Marieke Donk  (piano), Annelise Dijksman 
(zang). 

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

Meeleven 
• Mw. W. van Beuzekom-aan de Wiel (Doetse Vliet 22, 

3381 HB) is dinsdag thuisgekomen en zal daar verder 
verzorgd worden. We bidden om zegen en kracht voor 
haar. 

• Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) is niet 
overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum. Ze 
kunnen daar niet meer doen dan in het Beatrix-
ziekenhuis. Zijn longen zijn slecht en de koorts wisselt. 
Bas is heel kwetsbaar en het is de vraag of hij dit zal 
overleven. In de voorbede vragen we om Gods zegen 
over Bas en Corrie en hun kinderen en kleinkinderen. 

• Vrijdag 26 februari zal mw. Joke Vos-van Beuzekom 
(Wilhelminalaan 86, 3381 BR) starten met de chemo-
kuur. In de voorbede willen we bidden om Gods zegen 
over de behandeling. 

Catechese 
Tijdens de voorjaarsvakantie zal er geen online cate-
chisatie zijn. We hopen de jongeren weer te zien op 1 of 
2 maart. 
 
 
 

Bedankt! 
Bedankt voor het medeleven dat we 
hebben mogen ontvangen na het 
bericht dat Arie ALS heeft. Overwel-
digend was het, zoveel kaarten en 
telefoontjes. Binnen drie weken ont-
vingen we 115 kaarten met hele 
mooie woorden van bemoediging. Dat heeft ons goed 
gedaan. We hebben nog een hele lange weg te gaan, 
maar dit medeleven sterkt ons. Deze mooie kaart kre-
gen we als eerste. Hartelijke groet, Arie en Hetty den 
Boer 

Ziekteverloop ds. Dubbelman 
In de Nieuwsbrief van 31 januari 
berichtten wij u over het feit dat 
ds. Dubbelman in quarantaine 
moest vanwege zijn vrouw Jorie-
ke. Zodoende kon hij niet voor-
gaan in de morgendienst van de 31e. Later bleek hij ook 
zelf besmet te zijn en moest hij wederom t/m 6 februari 
in quarantaine. U hebt dit kunnen lezen in de Nieuws-
brief van 7 februari. Hoewel vrijdag 12 februari de qua-
rantainetijd voor de familie voorbij was, kon onze predi-
kant in de morgendienst van 14 februari niet voorgaan. 
Het ziekteverloop is helaas niet mild verlopen en ds. 
Dubbelman en zijn vrouw hebben nog flink last van de 
nasleep van corona. Zij zullen nog tijd nodig hebben om 
te herstellen. 
Het was voor onze predikant nog niet mogelijk om zijn 
werk te hervatten en daarom ook vanmorgen een gast-
predikant die in de dienst voorgaat. Onze hoop en ons 
gebed mag zijn dat het herstel voorspoedig zal verlopen 
en dat we hem in de morgendienst van 7 maart weer op 
de preekstoel zien staan. 

Agenda 
24-02 Break in de week, 19.15 uur online 
26-02 Speurtocht kinderbijbeldag, 10-00-16.00 uur 
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De tijd voor Pasen 
In deze periode komen we verschillende termen tegen 
die de periode voor Goede Vrijdag en Pasen willen 
beschrijven. We horen over de lijdenstijd en over de 
veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd. De on-
derstaande afbeelding wil duidelijk maken wat de over-
eenkomsten en de verschillen zijn.  

Het begrip lijdenstijd komt uit de protestantse traditie 
en begint op de zevende zondag voor Pasen. De veer-
tigdagentijd is een term uit de Rooms katholieke kerk. 
Zij tellen vanaf Pasen 40 dagen terug, waarbij de zon-
dagen niet meegeteld worden. Want de zondag is een 
feestdag en geen vastendag. De veertigdagentijd begint 
bij aswoensdag. Beide begrippen willen gelovigen mee-
nemen via Goede Vrijdag naar Pasen. Mensen bewust 
maken van het lijden dat Jezus droeg voor onze zonden 
en dat Hij de dood overwon. Zo komen beide uit bij de 
woorden van de engel op Paasmorgen: Hij is hier niet, 
want Hij is opgestaan. 

Liturgie morgendienst 
Gezang 172 : 1 + 3 + 4 
Stil gebed / Votum en Groet 
Psalm 31 : 1 (N.B.) 
Wetslezing 
ELB 256 – Kyrie eleison 
Kindermoment - Ik was ziek en u heeft mij opgezocht  
Gebed / Schriftlezing: Mattheüs 17 : 1 - 13 
Gezang 157 : 2 + 3 + 4 
Schriftlezing : Openbaring 21 : 1 - 4 
Preek 
Gezang 158 : 1 + 2 + 3 
Dankgebed  en voorbede / Collectemoment 
Psalm 72 : 1 + 4 (N.B.) 
Zegen  

Liturgie avonddienst 
Psalm 116 : 1 + 10 
Stil gebed / Votum en Groet 
Gezang 178 : 1 + 3 + 10 
Geloofsbelijdenis 
Gezang 259 : 1 + 2 
Gebed / Uitleg voor de kinderen 
Schriftlezing: Lukas 10 : 38 - 42 
          Johannes 12 : 1 - 11 
Psalm 26 : 1 + 5 (N.B.) 
Preek - ‘Onpraktische liefde’ n.a.v. Johannes 12 : 7 - 8 
Psalm 73 : 9 + 10 (N.B.) 
Dankgebed en voorbede / Collectemoment 
Gezang 430 : 1 + 2 + 5  / Zegen 

Accreditatie Seminary cairo 
Het Evangelical Theological Semi-
nary in Cairo (ETSC), waar Willem-
Jan de Wit werkt, heeft bekend ge-
maakt dat het seminarie als zodanig 
en hun vier belangrijkste opleidingen 
zijn geaccrediteerd (= officieel beoordeeld en goed 
bevonden) door de European Council for Theological 
Education (ECTE). Heel wat oud-studenten van het 
seminarie hebben hun studie voortgezet in Amerika of 
Europa. Hopelijk wordt dit door deze accreditatie nog 
iets eenvoudiger. Tegelijk maakt deze accreditatie het 
wellicht voor mensen in Europa aantrekkelijker om bij 
het ETSC te komen studeren. Meer kunt u hierover lezen 
op https://wjdw.nl. 

Purnode 2021 – kennismaking 21 maart 
Beste Purnode ganger, dit jaar hopen we weer met jou 
op kamp te gaan. Het is nog even afwachten hoe en 
wat, maar een goed begin is het halve werk. We zijn als 
team hard bezig om er weer een fantastische week van 
te maken. We willen jullie de 
voorpret van het kamp niet ont-
houden, dus organiseren we weer 
een super gezellige kennisma-
kingsavond. Zoals de huidige 
maatregelen zijn, wordt het lastig om bij elkaar te 
komen en zullen we dus misschien moeten uitwijken 
naar een online meeting.  Lang verhaal kort: meer info 
volgt maar houd in ieder geval de avond van 21 maart 
even vrij in de agenda! Groetjes team Purnode 

https://wjdw.nl/
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Waarom zou ik naar de kerk gaan 
Veel ouders mopperen wel eens dat zij bij de geboorte 
van een kind er geen handleiding bij hebben gekregen. 
Al is de kans groot dat vaders die toch niet lezen. Maar 
ook van jezelf zou het wel eens prettig zijn, wanneer je 
een beschrijving had van je diepste wezen. Een plat-
tegrond van je innerlijke gevoelens. Want je hart is 
soms best een doolhof. Daarbij is het er vol van onder-
drukte gevoelens en onbewuste verlangens. In een 
kerkdienst mag er door de Bijbel licht vallen in deze 
duistere kronkelgangen. We krijgen als het ware een 
plattegrond in handen 
van onderhuidse gangen-
stelsels. Om wegwijs ge-
maakt te worden in ons 
hart is een reden voor de 
kerkgang. 
Maar er zijn veel meer plekken waar ons de weg gewe-
zen moet worden. Hoe vind ik mijn weg in de wereld en 
naar het Koninkrijk van God. Hoe vind ik de weg uit de 
macht van de zonde en uit de verlorenheid. Hoe vind ik 
de weg naar het eeuwige heil. De kerkdienst is hiervoor 
de afgetekende plek. Daar wordt ons verkondigd dat wij 
niet het eerst tot het heil moeten komen, maar dat het 
heil tot ons komt. Jezus die de Weg is, komt tot ons 
om ons bij de hand te nemen en te leiden tot het heil. 
Wanneer we door Jezus deze Weg gevonden hebben, wil 
Hij door het Woord van God en door de Heilige Geest ons 
verder leiden. Zowel wat betreft de weg door dit aardse 
leven, als ook de weg door de kronkelgangen van onze 
gevoelens en gedachten. Hij wil ons zo leiden dat wij de 
weg gaan die God wijst. De weg naar Gods Koninkrijk. 
Op die weg mogen we leven tot eer van God en tot zegen 
van mensen. Dit doen we wanneer we die goede werken 
doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin 
zouden wandelen. 

Elders verblijvende gemeenteleden 
We vermelden de adressen van de gemeenteleden die 
buiten het dorp verblijven voor zorg en opvang, zodat u 
en jij blijk kan geven van verbondenheid door het sturen 
van een groet uit Giessenburg. 
Tiendwaert, Jupiterstraat 2, 3371 TE H’veld - G’dam 
- Mw. M.H. van der Pijl - Golverdingen, afd. Den Bout 
- mw. A.E. van Beest – Visser (kamer 34) 

Woon- en zorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 85, 
3372 XV Hardinxveld-Giessendam 
- Mw. A.W. Boogaard-Bouwman (kamer 143) 
- mw. J. den Ouden – Brouwer (kamer 131) 
- Mw. S. Wijnja – Zeilstra (kamer 139) 
- Mw. M. Dame – Lemmen (kamer 451) 
- Mw. E. van Dijk – Rochat (kamer 119) 
- Mw. G. Timmer – Versluis (kamer 89) 
ASVZ: ‘De Merwebolder, Sliedrecht 
- Willem Jasper Hardendood, Touwbaan 17, 3363 WB 
- Klazina van Bruggen, Spoelmaker 3, 3363 WH 
- Lidewij Hardendood, Zeeldraaier 7, 3363 WD,  
Woon- en zorgcentrum “Pedaja”, Claversweer 1, 3371 
PR, Hardinxveld-Giessendam 
- Mw. J. Harrewijn – Versluis (kamer 008) 
Woon- en zorgcentrum “Open Vensters”, 216, Prinses 
Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide 
- Mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk 
Woon- en zorgcentrum “Waerthove”, De Alblas, 
Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht 
- Dhr. D. IJzerman 
Parkzicht, Reigerlaan 36, 3362 PE Sliedrecht  
- Mw. D. Boer – de Jager  
Matthijs Marijke, Sluis 1. 3381 DK Giessenburg 
- Joke Slob  
De Fontein, Gildeweg 76 L, 4204 GJ Gorinchem 
- Gerdina Hak  
Woonlocatie Griendweg, Griendweg 16d, 4208 AA 
Gorinchem 
- Jimi Romeyn 
Wijnkoperstraat 94L, 4204 HK, Gorinchem 
- Hans Donk  
Nieuwstad 207A, 4201 KW, Gorinchem 
- Sitska Ouwerkerk 
Woonzorgcentrum “De Zes Molens”, De Zes Molens 2, 
4223 SC Hoornaar 
- Mw. A.C. Verhoeven – Harrewijn (Kamer 40)  
Dr. Mr. W. v/d Bergstichting, Zwarteweg 20, 2201 AC, 
Noordwijk 
- Dhr. T. de Vos  
Verpleeghuis “De Nassau-Odijckhof”, Nassau-
Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen-Rijsenburg 
- Mw. C.W. van den Berg-Michielse 
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Ik ben er voor jou – in de lijdenstijd 

Aan de hand van de 40-dagentijdkalender gaan we op 
weg naar Pasen. We staan er bij stil wat Jezus voor ons 
heeft gedaan. En we denken aan de werken van barm-
hartigheid waar Jezus ons toe oproept. Gedurende deze 
periode zijn er diverse aandachtspunten en activiteiten. 
Daarover komen vanuit verschillende hoeken info en 
eventuele oproepen. We proberen dat week voor week 
aan te geven. Maar ook is het goed dat u/jij vroegtijdig 
op de hoogte wordt gesteld voor komende activiteiten 
in verband met eventuele opgave of inplanning. Houd 
het nodige in de gaten of reageer tijdig.  

Bestel de 40-dagenkalender “Ik ben er voor jou!”  
Nog eenmaal deze vermelding. De 40-dagentijd loopt 
van 17 februari tot 4 april. U/jij kunt persoonlijk of als 
gezin de kalender gebruiken, er in lezen en suggesties 
oppakken en uitvoeren. De diaconie heeft nog een 
aantal exemplaren op voorraad. Mail of bel naar 
diaconie@hervormdgiessenburg.nl of 06-12762100. 
Geef naam en adres door en de kalender wordt thuis 
bezorgd. Voor meer info zie website. 

Afronding Paaskaartgroetenactie voor gevangenen. 
Zie voor uitvoerige berichtgeving 
de Nieuwsbrief van 14 februari 
en de site. Er zijn nog enkele 
kaarten over en op te vragen. 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 en dan worden de kaarten thuisbezorgd. De 
kaarten kunt u nog schrijven en inleveren tot uiterlijk 
28 februari. Inleveren kan bij Gerry van Wijngaarden, 
Giessenlaan 1d, in de brievenbus van De Rank, Dorps-
straat 55 of de Bovenkerkseweg 3a. De kaarten gaan 
ter bemoediging naar de gevangenen. In “Break van de 
week” van 17 februari kwam op een mooie wijze de 
achtergrond van de aandacht voor de gevangenen naar 
voren. De diaconiecollecte is ook voor dit werk be-
stemd. 

Een bemoedigend kaartje 
In de 2e lijdensweek vanaf 21 februari gaat het om de 
zorg voor zieken en voor allen die een bemoedigend 
kaartje kunnen gebruiken. En we denken bij voorbeeld 
ook aan hen die veel zorg hebben voor anderen (mantel-
zorgers e.d.). In deze nieuwsbrief vindt u de namen en 
adressen van gemeenteleden die elders verblijven voor 
zorg en opvang. Ook in de gemeente zelf zijn er diverse 
zieken of anderen die een bemoediging kunnen gebrui-
ken. Graag een oproep om deze week extra aan hen te 
denken. Stuur een kaartje of laat wat horen. En laten 
we hen in onze gebeden niet vergeten. 

Ik ben er voor jou - Deel 2 
In de nieuwsbrief van vorige week werd uitvoerig thema 
1 uitgewerkt voor de kinderen, door middel van bijbel-
lezing en vragen, filmpjes, een opdracht en speurtocht. 
Deze week is thema 2 aan de beurt: ‘Ik was ziek en u 
hebt mij opgezocht’. Mooi om als gezin een moment te 
kiezen om hiermee bewust aan de slag te gaan. Tijdens 
de morgendienst is er weer een filmpje te zien dat aan-
sluit bij dit thema. Stel je voor: Je bent ziek. Dat is niet 
zo lastig om je voor te stellen. Iedereen is wel eens 
ziek. Gelukkig hebben de meeste mensen wanneer ze 
ziek zijn iemand die voor hen zorgt. Toch is het niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. De zorg is vaak nog wel goed 
geregeld. Maar wanneer iemand langer ziek is wordt 
hij/zij soms een beetje vergeten door de omgeving en 
neemt de aandacht af. Stel je nog eens voor: Je bent 
ziek, er komt wel regelmatig iemand om je te verzorgen 
maar er komt niemand op bezoek om mee te praten. Dat 
is toch erg eenzaam. 

Gezinsmoment 
Lees samen met uw kinderen Marcus 2:1-13 (of zoek het 
verhaal van de verlamde man en zijn vrienden op in de 
kinderbijbel). In dit verhaal wordt een heel goed voorbeeld 
gegeven. De verlamde man is waarschijnlijk al een langere 
tijd ziek. Maar deze vrienden hebben hem niet verlaten. Ze 
blijven bij hem langs gaan en vertellen wat er in hun 
woonplaats allemaal gebeurt. Deze keer hebben ze een 
prachtig verhaal te vertellen. Jezus is in hun stad, de 
Jezus die wonderen doet en zieken geneest! 
Bij de Bijbeltekst passen deze twee filmpjes: 
https://www.youtube.com/watch?v=i8mdlD89xfE  
(Voor de oudere kinderen) 
https://www.youtube.com/watch?v=afpQKAEECvY  
(Voor de jongere kinderen) 
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Vragen 
1. Ken jij iemand die al langere tijd ziek is? 
2. De vrienden zijn de zieke vriend blijven bezoeken, heb 
jij weleens een zieke vriend of ziek familielid bezocht? 
Wat vond je daarvan? 
3. Hoe zou jij het vinden als een vriend jou zou opzoeken 
wanneer je ziek bent? Waarom? 
4. Wij kunnen onze zieken niet letterlijk bij Jezus 
brengen, maar wat kunnen wij wel doen? 
Opdracht voor deze week 
Graag zouden we iedereen op pad sturen om een zieke 
te bezoeken. Helaas is dat in de huidige omstandig-
heden niet wenselijk. Daarom zijn we opzoek gegaan 
naar leuke alternatieven. 
Deze week kan je een chocoladereep 
versturen naar iemand die je wilt 
bemoedigen omdat diegene ziek is, het 
lastig heeft, eenzaam is of om een andere 
reden een bemoediging verdient. Meer informatie lees 
je hierover in deze nieuwsbrief.  

Omringen met zingen 
We hebben het afgelopen jaar misschien gemerkt dat 
het soms lastiger is om er voor elkaar te zijn, ook omdat 
we elkaar als gemeente minder kunnen ontmoeten. Eén 
van de manieren waarop we toch invulling willen geven 
aan omzien naar elkaar is door het 
nieuwe concept: "Omringen met 
zingen". Op 24 maart zal dit de in-
vulling worden van een Break in de 
week aflevering. Binnen deze aflevering willen we jullie 
de mogelijkheid geven om elkaar te bemoedigen door 
middel van een lied. Ken je iemand die door een moei-
lijke tijd heen gaat en wil je hem of haar een bemoe-
diging toesturen? 
Of wil je juist iemand feliciteren of bedanken, mail dan 
naar omringenmetzingen@gmail.com, of bel, sms, app 
naar 06-26419798 (Bart & Lotte van Genderen). Je 
kunt hierbij een lied aanvragen voor die persoon, met 
eventueel een persoonlijke boodschap. Deze liederen 
zullen worden opgenomen door gemeenteleden en 
worden uitgezonden in de Break in de week-aflevering 
van 24 maart. In verband met het tijdig op kunnen ne-
men van de aflevering is het goed om de aanvragen 
uiterlijk vrijdag 12 maart in te dienen. 
 

Het Credo 4-uurtje (60+) 
Omdat het Credo Voorjaarsdiner dit jaar niet mogelijk is, 
hebben wij (al zeggen we zelf) een mooi alternatief 
bedacht: Het Credo 4-uurtje. Zaterdag 20 maart kan er 
een Credo-lid bij u op de stoep staan met een heerlijke 
verrassing. De week van 20 maart staat ook in het te-
ken van één van de zeven werken van barmhartigheid, 
namelijk: de hongerigen te eten geven. Als u zich op-
geeft voor dit 4-uurtje (kosten: 10 euro kost), steunt u 
daarmee direct de organisatie Tear, die strijdt tegen ar-
moede. U kunt zich tot 1 maart opgeven bij Hanneke de 
Koning, via de mail of telefoon. Wilt u bij uw opgave uw 
woonadres vermelden? Daarnaast verwachten we na-
tuurlijk dat u thuis bent op 20 maart, want tussen 
15.00 uur en 16.00 uur komen we langs. Contact:  
Hanneke de Koning, 06-31 07 09 00, 
jvcredo@hotmail.com. Wij zien er naar uit! Credo 

Break in de week 
Het allermooiste beroep 
Het allermooiste beroep? Tja, Da’s voor iedereen anders 
natuurlijk. Maar in de komende Weekbreak komt iemand 
aan het woord die met volle overtuiging kan zeggen: 
“Boer zijn, da’s het mooiste wat er is”. Best een 
verrassend geluid in deze voor de veehouderij toch 
weerbarstige tijd. We gingen es een ochtendje 
meedraaien in de polder. Bij een aanvangstemperatuur 
van -10 graden en een schitterende zonsopkomst. Om 
het maar op z’n Alblasserwaards te zeggen “Ut was un 
kaik waerd”. Dartelende kalveren, goedmoedige koeien, 
ingenieuze machines, én vooral bevlogen mensen. 
Bezorgde geluiden, maar ook doorzicht voor de toe-
komst. Een uitzending voor opa’s/oma’s en voor klein-
kinderen. En voor alles wat er tussen zit. Zoals op de 
foto gaat het niet meer. Hoe dan wel? Kijken! 
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Speurtocht 
Heb je de boef in de gevangenis afgelopen week gevon-
den? Deze week kun je weer naar iets anders op zoek 
gaan. Wat je op de foto ziet, is ergens, bij iemand in of 
rondom huis verstopt, in Giessenburg.  

Kun jij hem vin-
den?  

 
Zie je hier ook een woord bij staan? Schrijf dit woord 
thuis op en hang het bij het woord van vorige week op 
je prikbord, de koelkastdeur of hang het aan je zelfge-
maakte kruis. Volgende week komt er weer een nieuwe 
opdracht en een nieuw woord bij! Veel speurplezier! 

Acteurs gevraagd 
Hoi jongens en meiden, hebben jullie het filmpje afge-
lopen zondag tijdens het kindermoment gezien? Van-
daag is er weer een nieuw filmpje over het thema ‘Ik ben 
er voor jou’. Lijkt het jou ook leuk om een keertje mee 
te spelen en jezelf tijdens de dienst in het filmpje terug 
te zien? Dan horen we dit heel graag, dat vinden we erg 
leuk! Stuur even een berichtje naar Jannemiek (06-
46523945) of Annelies (0620387400). 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 21 februari 2021   
 

 


