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Bij de diensten  
Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor  
en lezen we voorafgaand aan de  
avondmaalsviering Psalm 84.  
Een psalm die spreekt van verlangen  
om te gaan naar het huis van God.  
Het avondmaal roept dit verlangen ook in ons wakker. We 
gedenken door brood en wijn de dood des Heeren totdat 
Hij komt. Verlangen wij hier naar en houden wij dit 
verlangen vast, wanneer het moeilijk is? Door Gods 
genade mogen we met groot verlangen uitzien naar een 
toekomst vol van hoop. Muzikale medewerking wordt 
verleend door Anneke van Genderen (orgel/piano) en 
Charlotte Venis (fluit).  
In de avonddienst gaat ds. L. van Wingerden uit ‘s 
Hertogenbosch voor en lezen we Psalm 1 en Lukas 6 : 
17 en 20-26. Muzikale medewerking wordt verleend 
door Leen Donk (orgel), Marieke de Ruiter (piano) en 
Willeke Faro (dwarsfluit).  

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

Agenda 
23-02 Inloop gebedskring, 10.00 – 11.00 uur, kerk  
24-02 Stemmingsvergadering, 19.30 uur, kerk 
25-02 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 

Meeleven 
Dhr. Jan Both (van Brederodestraat 59) is vanwege zijn 
gezondheid opgenomen in Tiendwaert (Jupiterstraat 
93, 3371). We bidden om Gods nabijheid en kracht voor 
hem en voor zijn vrouw. 

Zondagsschool 
Hoi jongens en meiden, Jullie zijn van harte welkom op 
de zondagsschool! Tot zo. Groetjes van de leiding 
 
 
 

Kopij Zaaier 
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de voorjaarsvakantie op vrijdag 4 
maart a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee 
houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij 
uiterlijk maandagavond 21 februari a.s. vóór 18.00 uur 
mailen naar zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl  

Kerkgang 
Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen 
dinsdag 15 februari en het PKN advies daaropvolgend, 
adviseert de Covid Commissie om vanaf 27 februari de 
Kerk weer open te stellen zonder dat u / jij zich daarvoor 
aan moet melden. Van harte welkom. Wel vragen we u 
uiteraard om de basisadviezen van de overheid te 
volgen en bij klachten thuis te blijven! Twijfelt u nog of 
behoort u tot de “kwetsbaren” en wilt u toch naar de 
kerk komen, neem dan contact op met 06-23885406 
dan kijken we samen met u naar een oplossing. 
Collecteren doen we voorlopig nog bij de uitgang. We 
vragen u ook om waar mogelijk gebruik te maken van de 
Scipio App / Collectebonnen / Digitaal geld overmaken. 
Vanaf 27 februari is ook de deur aan de Dorpsstraatzijde 
weer geopend. 

Kaarten  jarige zendingsmedewerkers 
De zendingscommissie deelt na de 
morgendienst bij beide uitgangen  
van de kerk kaarten uit die naar  
een jarige GZB zendingsmedewerker 
(of gezinslid) opgestuurd kunnen worden.  
Het adres staat al op de enveloppe en de  
verjaardag datum staat in de linker bovenhoek. Bij een 
kind staat ook het geboortejaar vermeld. Schrijf iets op 
de kaart, plak een postzegel en doe de enveloppe op de 
bus: een kleine moeite om zo te laten merken dat we 
meeleven en hun goede werk steunen! 

Focus bewegingsopdracht Voedselbank 
Jezus ziet óns, maar óók ieder ander! Zien wij die ander 
ook aan en staan wij voor hen klaar? Tot en met 
vandaag kunt u voor de Voedselbank; broodbeleg, 
houdbare melk, appelmoes, douchegel en tandpasta 
inleveren in de inleverboxen in de kerk onder de toren en 
in de hal van de Rank. Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
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Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl 
Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl 

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

 

Stemmingsvergadering.   
De kerkenraad nodigt alle belijdende lidmaten van onze 
gemeente uit voor de stemmingsvergadering voor de 
verkiezing van een wijkouderling en ouderling 
kerkrentmeester. Deze vindt plaats op donderdag-
avond 24 februari in de kerk en begint om 19.30 uur 
precies. U en jij wordt verzocht de toreningang te 
gebruiken. Die dag zijn we op de valreep nog gehouden 
aan de huidige coronamaatregelen, waarbij we u en jou 
willen wijzen op het ontsmetten van de handen bij 
binnenkomst, het dragen van een mondkapje bij 
verplaatsing en het 1,5m. afstand houden. Er zal geen 
koffiepauze gehouden worden. Eenieder wordt verzocht 
op zijn plaats te blijven zitten totdat de stemmen zijn 
geteld, de uitslag bekend is gemaakt en de vergadering 
wordt afgesloten. Voor hen die door quarantaine niet 
kunnen stemmen of zij die behoren tot een kwetsbare 
groep kunnen bij de scriba op Willem de Zwijgerlaan 21, 
een machtingsformulier afhalen. Het formulier kan daar 
in een gesloten envelop ook weer worden ingeleverd. 
We vragen uw gebed voor de broeders die op dubbeltal 
staan, de voorgedragen kandidaten voor het ambt met 
een bepaalde opdracht en het verloop van de 
verkiezingen.   

New Wine Zomerconferentie 2022  
'United' (verenigd) is het thema van de Zomer-
conferentie 2022 (23 - 29 juli) in Liempde. Na een lange 
periode van op onszelf te zijn teruggeworpen door 
lockdowns, mogen we onze verbondenheid met Jezus, 
de kerk en elkaar weer vieren en versterken. Hoe uit dit 
zich? Wat betekent dit voor onze betrokkenheid bij 
andere gelovigen, in onze kerk of gemeente? Hoe leven 
we als mensen van het Koninkrijk van God, in onze 
gezinnen en relaties, op ons werk, school en in de 
buurt? Dat gaan we ontdekken. Voor onszelf, de 
plaatselijke gemeente én samen als gemeenten. Kom 
je ook? Meld je aan via zomerconferentie.new-wine.nl 
(aantrekkelijke vroegboekkorting tot 1 maart!). Als 
gemeente of groep deze week beleven? Dat kan! Het 
geeft vaak een extra dimensie! Kijk hiervoor op de 

website!  
 
 
 
 
 
 

 

Rondreis 2022 | De brief aan de Hebreeën 
Gelukkig! We mogen weer bij elkaar komen, elkaar 
ontmoeten! Die gelegenheid willen we benutten om de 
jaarlijkse Bijbelcursus “Rondreis door de Bijbel” plaats 
te laten vinden. Het voornemen is om de brief aan de 
Hebreeën te behandelen. De boodschap van de 
Hebreeënbrief is enorm actueel, want is geschreven in 
moeilijke tijden om te bemoedigen en troost te bieden. 
Metta Wierenga zal de avonden weer leiden op 
donderdag 24 en 31 maart en 7 april. Locaties nader te 
bepalen. Eigen bijdrage: tien euro. Van harte welkom! 
Graag vooraf aanmelden via een mail naar 
vt@hervormdgiessenburg.nl 

Jeugddienst 

Zondagavond 27 februari is het thema van de jeugd-
dienst #MeToo. Helaas worden we steeds opnieuw 
opgeschrikt door allerlei seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. In heel de samenleving vindt dit plaats en 
spijtig genoeg is het ook van alle tijden. Vrouwen en ook 
mannen van alle leeftijden kunnen er over meepraten 
dat zij door seksueel getinte woorden en ongepaste 
daden lastig gevallen zijn. Ook in de Bijbel lezen we over 
mannen die de grens ver te buiten gaan. Onder andere 
in 2 Samuël 13. De geschiedenis van de knappe Tamar 
die door haar halfbroer Amnon wordt verkracht. David, 
de vader van hun beiden wordt woedend, maar daar blijft 
het bij. Kan het anders met zijn verleden? Gods gebod 
lezen we in Leviticus 18 vers 9. 

mailto:vt@hervormdgiessenburg.nl

