
 NIEUWSBRIEF 28 FEBRUARI 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 3e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en lezen 
we Jesaja 55 : 1-4 en Johannes 7 : 37–39. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Arie Jaap de Kok (or-
gel), Martin Klop (piano) en Jennina en Twan Zwijnen-
burg (zang). 
In de avonddienst gaat ds. L. Lammers uit Veesen voor. 
We lezen 2 Koningen 5 : 1–19 en Marcus 8 : 31–33.  
Het thema van de dienst is ‘De reis naar binnen is de 
langste reis’. De muzikale begeleiding is in handen van 
Scott Baks (orgel/piano), Lukas de Jong (zang). 

Collecten 
1. Diaconie (SchuldHulpMaatje Molenlanden) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Geboren 
Op donderdag 25 februari is er een 
zoon geboren bij Ben en Daniëlle de 
Vries-Vonk (Nijverheidsweg 1A, 

3381 LM). Zij noemen hem Joël. Van harte willen we 
jullie en broer Thijn feliciteren met zijn geboorte. We 
wensen Ben en Daniëlle Gods zegen en wijsheid voor de 
opvoeding van hun zonen. 

Agenda 
03-03 Break in de week, 19.15 uur 
05-03 Ophalen oud papier 

 
 
 
 
 
 
 
 

Overleden 
Zondagmorgen 21 februari overleed Bastiaan Cornelis 
Harrewijn. Bas woonde samen met zijn vrouw Corrie aan 
de Peursumseweg 27 (3381 KT). Vorig jaar mochten zij 
nog hun 40-jarig huwelijksjubileum vieren. Bas was ac-
tief op veel gebieden, ook in onze kerk. In juni 2019 
werd duidelijk dat Bas een vorm van lymfeklierkanker 
had. Er volgde voor hem een zware behandeling met 
chemokuren en bijna een half jaar later een stamcel-
transplantatie. Er was grote dankbaarheid dat hij deze 
zware behandelingen uiteindelijk goed was doorgeko-
men. Helaas kreeg hij twee maanden geleden te horen 
dat de kankercellen weer bij hem waren teruggekeerd 
en hij opnieuw een zwaar behandeltraject zou moeten 
ondergaan. Eind januari bleek hij echter besmet te zijn 
met het coronavirus. Vanwege de zware behandelingen 
die hij heeft moeten ondergaan bleek zijn weerstand 
zodanig verzwakt dat zijn lichaam niet bestand bleek 
tegen het virus. In het Beatrixziekenhuis te Gorinchem 
is hij in de leeftijd van 64 jaar en in vol vertrouwen op 
God overleden.  
Afgelopen vrijdag 26 januari is hij begraven na een be-
sloten samenkomst op de begraafplaats aan de C.M. 
van Houwelingweg.  
We bidden om Gods troost en kracht voor zijn vrouw 
Corrie, de (klein)kinderen, zijn moeder en verdere 
familie en vrienden. 

Bij de morgendienst – Loofhuttenfeest 
Het Loofhuttenfeest is één van de drie grote feesten 
van Israël. Het wordt in het najaar gevierd. Het is een 
oogstfeest, waarbij teruggedacht wordt aan de tijd dat 
Israël na de uittocht uit Egypte in de woestijn verbleef. 
Ze woonden in tenten en hutten en op het jaarlijkse 
terugkerende Loofhuttenfeest doen ze dit opnieuw. 
Iedereen maakt een loofhut (soekot) om daar in te 
wonen gedurende 7 dagen. Het laat zien dat de mens 
kwetsbaar is en afhankelijk van God. 
(afb. links) Loofhutten in de orthodoxe Joodse wijk Mea 
shearim in Jeruzalem. 
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Liturgie morgendienst 
Psalm 121 : 1 
Stil gebed /Votum en groet  
Aanvangstekst: Jesaja 12 : 3) 
Psalm 118 : 12 
Wetslezing 
Psalm 63 : 1 (N.B.) 
Filmpje kinderproject  
Gebed  / Kindermoment   
Kleurrijk 245 - Toen ik naar mijn naaste zocht 
Schriftlezing : Jesaja 55 : 1 - 4 en Johannes 7 : 37 - 39 
Kleurrijk 115 - Als een hert dat verlangt naar water 
Preek 
Gezang 358 : 6 
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment met gedicht 
Kleurrijk 192 - Gebed om zegen / Zegen 

Kleurrijk 192 - Gebed om zegen 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen;  
Ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij. 
Als de bron van leven,  
Die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Z 
egen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen  
Hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen  
Om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede  
Zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend  
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Kleurrijk 245 - Toen ik naar mijn naaste  
Toen ik naar mijn naaste zocht,  
waar was jij? Waar was jij?  
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? 
 

En ik vraag je niet naar huidskleur,  
naar geloof of naar je naam.  
Toen ik naar een naaste zocht,  
waar was jij? 
 

Ik was naakt en had geen geld,  
waar was jij? Waar was jij?  
Ik was naakt en had geen geld, waar was jij? 
En ik vraag je niet naar huidskleur …. 
 

Ik had niets en zocht een huis,  
waar was jij? Waar was jij?  
Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? 
En ik vraag je niet naar huidskleur….  
 

Toen ik dorst en honger had,  
waar was jij? Waar was jij?  
Toen ik dorst en honger had, waar was jij? 
En ik vraag je niet naar huidskleur….  
 

Ik was ziek en vroeg om hulp,  
waar was jij? Waar was jij?  
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? 
En ik vraag je niet naar huidskleur….  
 
Overal waar jij zult zijn,  
zal ik zijn, zal ik zijn.  
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn. 
En ik vraag je niet naar huidskleur ….  

Kleurrijk 115 - Als een hert  
Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U.  
U alleen bent mijn kracht,  
mijn schild,  
aan U alleen geef ik mij geheel.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U. 
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Liturgie avonddienst 
Gezang 182 : 1 + 2 
Stil gebed / Votum en groet  
Gebed 
Schriftlezing : 2 Koningen 5: 1 - 19 
Psalm 31 : 9 + 10 (NB) 
Schriftlezing: Marcus 8 : 31 - 33 
Tekst: 2 Koningen 5: 11 - 12 
Psalm 31 : 12 
Preek - De reis naar binnen is de langste reis 
Gezang 192 : 1 + 2 + 5 + 6 
Geloofsbelijdenis 
Gezang 257 
Dankgebed en voorbeden / Collectemoment 
OTH 374 - Ik wil jou van harte dienen 
Zegen 

OTH 374 - Ik wil jou van harte dienen 
Ik wil jou van harte dienen, 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 

Rondbrengen Paasgroet 
Ook dit jaar willen we weer een paasgroet rondbrengen 
in Giessenburg en wel op zaterdag 
27 maart. Net als bij de Kerst4ing 
in december, wordt het een groet 
die door de brievenbus gedaan kan 
worden. Aankomende week probe-
ren we weer mensen te bellen met de vraag of ze deze 
groet rond willen brengen. Wordt u niet gebeld en wilt u 
graag meehelpen? Dan kunt u contact opnemen met 
Dinella Visser (0622472324). We vragen uw gebed voor 
deze actie! 

Online Bingo - 19 maart 
Wij nodigen iedereen uit voor 
De “heel Giessenburg wint ge-
bakken prijzen” - ONLINE 
BINGO op 19 maart om 19.30 
uur. Bingo spelen we van een 
kinderfeestje tot in het bejaardenhuis, maar omdat el-
kaar in het echt ontmoeten (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 
uitleg. 
Bakkers gezocht 
Er kunnen nog bakkers bij die de prijzen willen bakken 
voor de online bingo op 19 maart. Meld je vast aan bij 
06-1832 2539. 

Break in de week - terugblik 
Zo… gekeken naar de uitzending van woensdag 24 fe-
bruari? Het ging over koetjes en kalfjes, over mechani-
satie en robotisering. We spraken met boeren in hart en 
nieren. Over het heden en over de toekomst. Een kijk 
waard! En, inmiddels bekend: simpel terug te kijken op 
het YouTube/WijzijnHG kanaal. Komende woensdag 
spreken we andere zintuigen, namelijk onze oren, aan. 
Diverse muzikale duo’s spelen en zingen mooie liederen 
vanuit de huiskamer. Een prachtig alternatief nu musi-
ceren in grotere groepsomvang niet tot de mogelijk-
heden behoort. Luisterwaardig! 
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Ik ben er voor jou – in de lijdenstijd 

Week 3: De dorstigen laven. Dit komt zeker aan de orde 
in de morgendienst. Ds. Holtslag sluit met de schrift-
lezing en preek aan bij een van de bijbelgedeelten van 
de 40-dagen kalender. Ook het kindermoment is er 
weer. Bovendien houden de kinderen komende tijd een 
inzamelactie voor de voedselbank. Zie de berichtgeving 
verderop. De diaconiecollecte is bestemd voor Stich-
ting SchuldHulpMaatje om waar nodig anderen te hel-
pen in het omgaan met geld en schulden of juist de 
schulden te voorkomen. 

Afronding Paaskaartgroetenactie voor gevangenen. 
Alle paaskaarten voor gevan-
genen zijn opgevraagd en wor-
den/zijn geschreven door diver-
se gemeenteleden. Dat is mooi 
voor de betrokkenheid. Graag de kaarten inleveren tot 
uiterlijk maandag 1 maart. Inleveren kan bij Gerry van 
Wijngaarden, Giessenlaan 1d, in de brievenbus van De 
Rank, Dorpsstraat 55 of aan de Bovenkerkseweg 3a. 
Afgelopen week zijn er eveneens veel andere kaarten 
geschreven en verstuurd. Ook de kinderen en jongeren 
hebben iets bedacht voor anderen. Hartelijk dank. 

Paasattentie voor ouderen 
De leden van de HVD bezorgen de komende weken aan 
alle ouderen een paasblad van Lichtspoor en een fleu-
rige paasgroet en attentie. Om zo aan elkaar te blijven 
denken en iets van licht en hoop door te geven. 

Ik ben er voor jou - Deel 3 
Weekthema: ‘Ik had dorst en u gaf mij te drinken’. 
Stel je voor: Je hebt dorst, niet een klein beetje, maar 
héél véél dorst. Oei, dat kan weleens gebeuren. Straks 
als de zon nog meer warmte gaat geven als het mis-
schien wel weer tegen de 40 graden wordt. Dan kan het 
zomaar gebeuren dat je 
erge dorst krijgt. Waar 
verlang je naar als je 
dorst hebt? Natuurlijk, 
naar iets om te drinken! 

Gezinsmoment 
Jezus heeft tijdens zijn leven hier op aarde ook dorst 
ervaren. Dat is niet zo verwonderlijk want in Israël kan 
het behoorlijk warm worden, zeker op het midden van 
de dag. In het verhaal van vandaag heeft Jezus al een 
eind gelopen. Hij is vanuit Judea, onder in Israël, op weg 
naar Galilea, boven in Israël, en loopt nu door Samaria 
heen. Lees samen met uw kinderen Johannes 4:7-18. 
Bij de Bijbeltekst past een filmpje en een luisterlied: 
https://www.youtube.com/watch?v=vK0zing09k0 
(Voor de oudere kinderen) 
https://www.youtube.com/watch?v=jyk3LxmFa-E 
(voor de jongere kinderen) 

Vragen 
1. Denk je dat de vrouw Jezus goed begrijpt als hij haar  
    water aanbiedt? Waarom wel? Waarom niet? 
2. Wat denk jij dat Jezus bedoelt met ‘water waarvan je 
    nooit meer dorst krijgt’? 
3. Wat zou er in het leven van de vrouw veranderen als  
    ze het water dat Jezus haar aanbiedt, zou drinken? 
4. Wat zou er in jou leven kunnen veranderen wanneer  
    je dit water drinkt? 
5. Kan jij andere mensen ook dit water uit delen? Hoe? 

 Opdracht 1 voor deze week – Inzameling drinken 
Gelukkig heb jij, als je dorst hebt, genoeg keus wat je 
wilt drinken. Er zijn ook gezinnen die niet genoeg geld 
hebben om te kiezen en blij zijn met een plek als de 
voedselbank waar ze een pakket met eten en drinken 
op kunnen halen. Deze week kun je pakken frisdrank 
inleveren voor de voedselbank. Koop bij de eigen bood-
schappen extra drinkpakken of schudt je spaarpot leeg 
en koop een pak drinken voor de kinderen die in armoede 
leven. In de komende week kun(t) u/jij dit aanleveren bij 
Wilhelminalaan 43, in de daarvoor bestemde bak in de 
voortuin. Namens de voedselbank: heel erg bedankt!  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vK0zing09k0
https://www.youtube.com/watch?v=jyk3LxmFa-E
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Opdracht 2 voor deze week - Uitdelen ‘Levend water’  
Ook zou je deze week nog iets anders kunnen doen voor 
de ander. Deze week kun je zelf ook ‘water’ uitdelen. 
Niet letterlijk, maar figuurlijk. Dat betekent dat we dus 
niet langs de deur gaan met flesjes of bekertjes water. 
Maar, we willen wel iets uitdelen aan mensen die een 
‘verlangen’ hebben. Ken jij iemand die: graag beter zou 
willen worden? Graag naar buiten zou willen? Graag zou 
willen werken? Graag… vul zelf maar in. Er zijn veel 
dingen die we in deze tijd niet kunnen doen. Voor de een 
is dat niet zo erg maar iedereen kan wel iemand 
bedenken die om welke rede dan ook harder wordt ge-
troffen door deze crisis. Maak een mooie tekening of 
kaart en zoek (met hulp) een mooie Bijbeltekst op om 
erop te schrijven. Op deze manier kunnen wij helpen het 
‘levend water’ uit te delen! 

Omringen met zingen – 24 maart 
Enne… al gehoord van “Omringen met zingen”? Een 
nieuw initiatief waarbij het gaat om aandacht voor el-
kaar. Vorige week stond er een eerste bericht in de 
nieuwsbrief. In het kort: we kunnen elkaar aandacht 
geven door het aanvragen van een lied. De ‘verzoek-
nummers’, desgewenst voorzien van persoonlijke bood-
schap, worden gespeeld en gezongen in de Weekbreak 
uitzending van woensdag 24 maart. Mail, bel of app voor 
meer informatie of aanvragen naar Bart/Lotte van Gen-
deren middels omringenmetzingen@gmail.com of 06-
26419798. 

 
 

 Waarom zou ik naar de kerk gaan 
De laatste reden die dr. A.A. van Ruler geeft om naar de 
kerk te gaan is om de verlossing van de wereld te vie-
ren. Kerk zijn is weet hebben van een mysterie. Al is het 
een geopenbaarde verborgenheid. Er zijn geen proble-

men, raadsels of puzzels die opgelost moeten worden. 
God heeft Zijn hart uitgestort en wij mogen bevrijd leven 
vanuit Zijn heilswerk. 
Jezus is in de wereld verschenen om die te verlossen, 
omdat God de wereld liefheeft. Vanuit de opstanding 
van Jezus mogen we door het geloof naderen tot God. 
We doen dit als zondaren die Hij als zijn kinderen heeft 
aangenomen om met 
Hem op weg te gaan 
naar Zijn Koninkrijk dat 
op de nieuwe aarde zal 
vestigen. 
Dit mogen we vieren. Persoonlijk als gelovige, maar ook 
als kerk in haar geheel. We mogen de verlossing van 
zondaren vieren, maar ook de verlossing van de wereld. 
Een schepping die nu nog barensweeën kent, maar 
uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van 
God. Gods Rijk is aanstaande. Het maakt dat we ons 
bewust zijn dat ons bestaan niet zinloos is. Het heeft 
zin om de weg van Jezus te bewandelen en net als Hij 
vanuit de liefde tot God de naaste te dienen. 
Het vieren van de verlossing van de wereld gebeurt door 
de lofzang en ook door de belijdenis van het geloof. Iets 
dat we samen doen met alle gelovigen van alle tijden en 
alle plaatsen. Het gebeurt ook door de houding die we 
als kerk innemen in de wereld. Het draait niet om ons, 
maar om Christus. We leven niet voor onszelf, maar om 
Gods wil te volbrengen. Door woorden en daden laten 
zien dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven  

Reminders voor komende weken 
• Wil je in filmpje kindermoment? Bel Jannemieke (06-

4652 3945) of Annelies (06-2038 7400). 
• Opgave Credo-4uurtje 20 mrt? Bel / mail Hanneke 

(06- 3107 0900, jvcredo@hotmail.com) t/m 1 mrt 
• Verzoeknummer voor ‘Omringen met zingen’ 24 mrt? 

Bel / app / sms / mail Bart en Lotte (06-2641 9798, 
omringenmetzingen@gmail.com) t/m 12 mrt. 

• Opgave Online Bingo 19 mrt kan via mail: 
Bingo@hervormdgiessenburg.nl 

• Taart bakken online Bingo? Bel 06-1832 2539 
• Aanmelden rondbrengen paasgroetactie 27 mrt?  Bel 

Dinella (06-2247 2324) 
 
 

mailto:omringenmetzingen@gmail.com
mailto:jvcredo@hotmail.com
mailto:Bingo@hervormdgiessenburg.nl
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Speurtocht 
Heb je de foto van afgelopen week gevonden? Deze 
week gaan weer op zoek! Wat je op de foto ziet is 

ergens bij 
iemand in 
of rondom 

huis 
verstopt. 

Kun jij het   
                                          vinden? 

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 koelkast deur of hang het aan je 
zelfgemaakte kruis. Volgende week komt er weer een 
nieuwe opdracht en een nieuw woord bij! Veel 
speurplezier! 
 
 
 

Voor de kinderen – Preekbingo 
Hoor jij tijdens de preek een cijfer 
genoemd worden, dan mag jij deze 
wegstrepen. Maar niet alle cijfers 
worden genoemd. Welk cijfer houd jij 
over? Als je het wil mag je dit 
doorgeven aan ds. Holtslag    

 

Kleurplaat 
Ik had dorst en jij gaf mij te drinken 
 

 

 

 

 

 


