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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. Vanuit het 

thema van Focus “Jezus ziet ons aan” ontmoeten we 

vanochtend, in Lukas 19, Zacheüs. Hij is geen 

onbekende. Vanuit de kinderjaren groeien we met deze 

geschiedenis op. Staat daar voor jou nog iets nieuws 

in? Probeer dan eens antwoord te geven op de vraag of 

je zelf leeft als Zacheüs in Jericho. De muzikale 

begeleiding is in handen van Arjen de Hoop (orgel), Alise 

van Genderen (dwarsfluit). 

De avonddienst wordt geleid door ds. B.J.W. Ouwehand 

uit Andel. We bereiden ons voor op het Heilig 

Avondmaal. We lezen Lukas 8:26-39. De muzikale 

begeleiding wordt verzorgd door Leen Donk (orgel), 

Marieke Donk (piano), Maureen van Pelt (dwarsfluit). 

Collecten 
1. Diaconie  

2. Werk in plaatselijke gemeente 

3. Inventaris en onderhoud gebouwen 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
15-02 VrouwenBijbelstudie, om 9.00 uur 

15-02 censura morum, van 19.00-19.30 uur,  pastorie 

16-02 Mannenvereniging, om 9.45 uur, in de Rank 

16-02 Open Focus avond, om 19.45 uur, in de Rank 

17-02 VrouwenBijbelstudie, om 9.00 uur 

Bedankt  
Wij waren stil en verrast door alle belangstelling n.a.v. 

ons 50-jarig huwelijk. Heel hartelijk dank hiervoor. 

Aart en Frida Bogerd 

Catechisatie 
Tijdens de catechisatie van afgelopen week spraken we 

over dip en depri. Een onderwerp dat veel jongeren 

raakt. In het bijzonder in coronatijd. Veel jongeren zijn 

somber en depressief. Omdat het deze keer door 

omstandigheden online was gaan we de komende week 

met dit onderwerp verder om ook in de groepjes door te 

kunnen praten. Wilt u meer weten over oorzaken van 

depressiviteit onder jongeren? Kijk dan bijvoorbeeld de 

documentaire “Eindeloos gepest” terug op NPO3. 

Zondagsschool 
Hoi jongens en meiden. Heb je wel eens een mooi lied 

gehoord dat je raakte? Of wel eens iets meegemaakt 

wat je verdrietig of blij maakte? Vandaag horen we over 

het thema ‘Jezus ziet ons aan’. Hij kent ons, al onze 

gedachten! Zien we jou ook weer vandaag? Tot zo! 

Groetjes van de leiding. 

Viering Heilig Avondmaal 20 februari 
Zondag 20 februari willen we de viering van het Heilig 

Avondmaal op dezelfde wijze laten verlopen zoals het 

gebeurde in november jl. Voor deelname kan worden 

opgegeven, voor de diensten in de kerk, op de morgen 

of de avond en in de Rank voor de morgen. Met een korte 

mailing van naam/namen en de voorkeur van indeling 

kan de opgave worden gedaan via edonk@hervormd 

giessenburg.nl tot en met maandag 14 februari. Zo 

nodig kunt u contact opnemen met diaken E. Donk via 

06-34573542 (tussen 19.00 en 21.00 uur) of per 

adres: Lijnbaan 17. Uiterlijk vrijdag 18 februari krijgen 

alle aanmelders bericht van indeling. 

In herinnering 
Op zaterdagavond 5 februari is in de leeftijd van 80 jaar 

overleden Teuntje Jacoba van Dijk – van Wijk. Teunie 

van Dijk is samen met haar man 18 jaar geleden vanuit 

Noordeloos komen wonen aan de Peursumseweg 56. 

Samen mochten zij drie dochters uit Gods hand 

ontvangen en 6 kleinkinderen en twee achterklein-

kinderen. Teunie was een lieve en zorgzame vrouw, die 

plichtsgetrouw was en zich wegcijferde, maar ook 

telkens een gezellig moment creëerde door iets extra’s. 

Tegelijk had zij hulp nodig. De laatste jaren zelfs veel 

hulp. 30 jaar geleden is er bij haar Parkinson 

geconstateerd en dit maakte dat veel voor haar lastig 

was en dat zij de hulp van haar man en van anderen hard 

nodig had. Op vrijdagmorgen 11 februari heeft 

voorafgaande aan de begrafenis de dienst van Woord en 

gebed plaatsgevonden vanuit de kerk. In de dienst lazen 

we Psalm 121. De psalm die zij zelf donderdag 3 

november in het ziekenhuis noemde als haar 

lievelingspsalm. In de voorbede gedenken we haar man 

Wout en haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. 
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Verkiezing ambtsdragers 
In de kerkenraadsvergadering van 3 februari jl. is 

gesproken over de verkiezingsprocedure met het oog op 

de aanstaande ambtsdragerverkiezingen. Deze 

procedure is vastgelegd in de kerkorde en kent 

meerdere opties. Door onze gemeente is in de zes 

jaarlijkse stemming van 18 februari 2016 gekozen voor 

de opstelling van dubbeltallen voor ouderlingen en 

diakenen. Zij worden gekozen tijdens een vergadering 

van stemgerechtigde leden. Dit is ook zo vastgelegd in 

de plaatselijke regeling. De zes jaarlijkse stemming is 

nog geldig tot en met 31 december 2022, en zal ook dit 

jaar weer plaatsvinden. Voor ambtsdragers met een 

bepaalde opdracht behoeft geen dubbeltal te worden 

opgesteld, maar kan vanuit de aanbevelingen door de 

gemeente, direct worden overgegaan tot een 

enkelvoudige kandidaatstelling. Deze mogelijkheid 

staat los van de zes jaarlijkse stemming en kan dus 

altijd worden toegepast. Eerder is van deze 

mogelijkheid in de gemeente geen gebruik gemaakt. De 

kerkenraad heeft hierover nagedacht omdat het bij de 

komende verkiezingen gaat om een drietal broeders 

met een bijzondere opdracht, t.w. V&T, Evangelisatie en 

ouderenwerk. In de extra kerkenraadsvergadering van 

10 februari voor het opstellen van de kandidatenlijst is 

voor deze ambten gekozen voor de enkelvoudige 

kandidaatstelling. 

Meet Me 
Hoe staat het met jouw schaatskunsten? Vrijdagavond 

18 februari organiseert Meet Me een schaatsuitje voor 

christenen 25-45 jaar in de Vijfheerenlanden en 

Alblasserwaard. Ga jij ook mee? 

Kijk op meetmevijf.jouwweb.nl. 

Actie: Geef Warmte Door      
In samenwerking met de diaconie 

van de Gereformeerde kerk 

starten we in februari de actie 

“Geef Warmte Door”. Een solidair 

project waarbij we willen omzien 

naar alle plaatsgenoten in Giessenburg die vanwege de 

toenemende (energie)kosten meer in de knel komen. 

Hierbij een oproep aan degene die een steuntje kunnen 

gebruiken en ook aan degenen die steun kunnen geven. 

Meer informatie is te vinden op de website 

www.hervormdgiessenburg.nl  of er kan gereageerd 

worden via 06-12942021 of diaconie@hervormdgies 

senburg.nl. 

 

De Diaconie Deelt Uit 
Namens de kinderen uit Zambia 

willen wij iedereen die nootjes 

van ons heeft gekocht voor de 

actie ‘De Diaconie Deelt Uit’ 

hartelijk bedanken! Yehudi heeft 

de muziekinstrumenten, pennen 

en schriften bezorgd en zoals jullie kunnen zien vielen 

deze erg in de smaak! Groetjes,  Yehudi, Maartje, 

Jelmer! 

Schrijfactie Open Doors 
Open Doors ondersteund diverse vervolgde christenen. 

Deze maand worden er kaarten ter bemoediging 

gestuurd naar: 

• De ‘achtertuin’ van dominee Salim is een gebied waar 

mensen en culturen uit de Hoorn van Afrika samen-

komen met die van Centraal- en Zuid-Afrika. Deze 

smeltkroes wordt duidelijk zichtbaar in zijn kerk-

diensten. Hier komen verschillende culturen en talen bij 

elkaar in verschillende muziekritmes en met diverse 

instrumenten. 

• Roda komt uit Djibouti (Ethiopië), een land waar de 

islam elk aspect van het dagelijks leven beïnvloedt. 

Toch was Roda niet onbereikbaar voor de Here Jezus en 

kwam zij tot bekering. Nu wordt zij gehaat door haar 

familie 

Open Focus avond ‘Jezus ziet ons aan’ 
Woensdagavond 16-02 bent u van harte welkom in De 

Rank voor de Open Focus avond. Om 19:30 is er inloop 

met koffie en thee, waarna we starten om 19:45. Het 

is fijn dat we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten na 2 

mooie avonden online. Voor een ieder die twijfelt om 

eens een kijkje te komen nemen, maar niet weet wat te 

verwachten: Een Open Focus avond is een 

laagdrempelige avond waarin het Woord, maar zeker 

ook de verbinding met elkaar centraal staat. Welkom! 

Bewegingsopdracht ‘Jezus ziet ons aan’  
Jezus ziet óns, maar óók ieder ander. Zien wij die ander 

ook aan en staan wij voor hen klaar? Tijdens deze 

bewegingsopdracht kijken we naar de ander die de 

eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en 

afhankelijk zijn geworden van de Voedselbank. Van 13-

02 t/m 20-02 zamelen we houdbare artikelen in waar 

behoefte aan is, te weten; broodbeleg, houdbare melk, 

appelmoes, douchegel en tandpasta. U kunt dit 

inleveren in de inleverboxen in de kerk onder de toren en 

in de hal van de Rank. Helpt u mee? 


