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Bij de diensten – 2e Lijdenszondag 
In de morgendienst wordt de Heilige Doop bediend aan 
Julia Harrewijn, dochter van Flores en Annemarie 
Harrewijn (Giessenlaan 25, 3381 AK) en Noud Liam van 
Genderen, zoon van Coen en Alise van Genderen (Grote 
Waard 43, 4225 SL Noordeloos). De dienst wordt geleid 
door ds. J. Holtslag. Aansluitend aan het thema van Focus 
‘Jezus spreekt ons aan’ lezen we Lukas 4 vers 14-30. Na 
de dienst is er gelegenheid om de doopouders te 
feliciteren in de consistorie en elkaar te ontmoeten in de 
Rank. Muzikale medewerking wordt verleend door Scott 
Baks (orgel/piano), Esther de Kuiper (saxofoon) en Lidia 
Faro & Margreet Muilwijk (zang) 
De avonddienst wordt geleid door ds. A.J. Plaisier uit 
Amersfoort. We lezen Johannes 5 : 1 – 21. De muzikale 
begeleiding is in handen van Leen Donk (orgel) en 
Maureen van Pelt (dwarsfluit). 

Collecten 
1. Diaconie (Noodhulp Oekraïne) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
beroepstraining voor de allerarmsten op de Filipijnen. 

Awake 
Vanavond gaat er weer een nieuw 
Awake event plaatsvinden. Daar 
zal gastspreker Tim van 
Wijngaarden het gaan hebben over 
het thema: “let’s talk about seks”. 
Tijdens de avond neemt de spreker 
ons mee in het thema, is er ruimte voor interactie, 
gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te 
ontmoeten. Het event vindt plaats in de Maranathakerk 
en start om 20:00, inloop vanaf 19:45. Awake is vóór 
jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? 
Tot dan! 
 
 
 

Noodhulpcollecte Oekraïne 
Zondag 6 maart 2022 is de diaconiecollecte bestemd 
voor Oekraïne. De grote humanitaire ramp in Oekraïne 
en buurlanden vraagt om onmiddellijke actie. Het 
Christelijk Noodhulpcluster slaat de handen ineen en 
bereidt noodhulp voor met lokale partners. Donaties zijn 
hard nodig. Kijk op christelijknoodhulpcluster.nl. Sinds 
de invasie in Oekraïne zijn al honderdduizenden mensen 
op de vlucht geslagen naar het westen van Oekraïne en 
aangrenzende landen. Het Christelijk Noodhulpcluster 
verleent noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, 
drinken, dekens, bedden en traumazorg. Dit doet het 
Christelijk Noodhulpcluster in Oekraïne en in de 
omliggende landen waar de vluchtelingen stranden. Uw 
gaven zijn van harte aanbevolen. 

Opbrengst zendingsbussen maart/april 
In de maanden maart en 
april is de opbrengst van 
de zendingsbussen 
bestemd voor beroeps-
trainingen voor de aller-
armsten op de Filipijnen. 
Samar is de op drie na armste provincie van de 
Filipijnen. De GZB ondersteunt de lokale kerk in deze 
provincie bij het opzetten van trainingen om mensen te 
helpen in hun levens-onderhoud te voorzien. De trainin-
gen bieden ook gelegenheid om in woorden en daden het 
Evangelie te delen met de deelnemers en hun families. 
Bidt en geeft u mee? 

Agenda 
Vanavond  Awake, 20.00 uur Maranathakerk 
08-03 Gebedskring, 20.15 uur zaal 2 Rank 
09-03 Biddagdienst groep 5 t/m 8 basisschool,  

         08.45 uur Maranathakerk 
    ,,     Mannenvereniging, 09.45 uur zaal 3 Rank 
    ,,     Biddagdienst, 19.30 uur  
10-03 Open Focus avond, 19.45 uur Rank,  
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Catechisatie 
Komende week komen we niet samen op de gebruike-
lijke tijden, maar op woensdagavond voorafgaand aan 
de biddagdienst om als catechisanten te eten in de 
Rank en aansluitend naar de kerk te gaan. 

Afwezigheid 
Ds. Holtslag is 7 en 8 maart afwezig vanwege twee 
studiedagen op het Hydepark in Doorn. Voor pastorale 
zaken kunt u contact opnemen met de wijkouderling. 

Biddagdienst Kerk-school-Gezin  
Blijven bidden is het thema van de biddagdienst op 9 
maart voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Ds. Holtslag 
zal dit thema toelichten aan de hand van Daniël 6. 
Bidden kun je altijd en overal doen. In Daniël 6 gaat het 
over Daniël die blijft bidden en dat terwijl het zelfs 
verboden wordt door de koning. Daniël blijft bidden en 
praten met God. Hij weet dat God bij hem zal blijven als 
hij doet wat God wil. De collecte is bestemd voor 
Stichting De Ondergrondse Kerk. De dienst begint om 
08.45 uur in de Maranathakerk. Het is een gezamenlijke 
dienst van de drie Giessenburgse kerken in 
samenwerking met basisschool “CBS De Hoeksteen”. 

Gebedskalender 
De nieuwe gebedskalender wordt 
zondag 13 maart uitgedeeld. De 
kalender is ook te lezen op de site van 
de kerk en kan gevolgd worden op de 
kerkapp. De overgebleven exemplaren 
liggen in de Rank en onder de toren in 
de kerk. Voor het aanleveren van 
gebedspunten via de mail is het 
adres: annemarieverspuij@live.nl  

Informatieavond steunpunt Mantelzorg 
Wat is mantelzorg? Waar kan ik terecht voor mijn 
vragen? Voor allen die met mantelzorg hebben te maken 
of er belangstelling voor hebben wordt door Welzijn 
Molenlanden een avond belegd op 15 maart van 20.00 
uur tot 21.30 uur in de Dorpskamer bij de Til. Van harte 
welkom. Bellen of mailen kan naar 085-0066089 /  
info@welzijnmolenlanden.nl. 
 
 

Focusthema ‘Jezus spreekt ons aan’ 
 

Open Focus avond  
Donderdagavond 10 maart 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. 
Een Open Focus avond is een laagdrempelige avond 
waarin het Woord, maar zeker ook de verbinding met 
elkaar centraal staat. Weet je welkom! 
Deze avond verzorgen we wederom een live stream via 
youtube/HGGNK Giessenburg, zodat wanneer u niet in 
de gelegenheid bent om naar de Rank te komen, u de 
avond toch mee kunt beleven. 

Reminder Paasgroeten actie 2022 
 ‘Uw licht heelt wat gebroken is’. Voor iedereen die deze 
kaart nog niet ingeleverd heeft, dit kan tot uiterlijk 10 
maart op de in de uitleg 
genoemde adressen. 
Hartelijk dank namens het 
Focusteam en het 
Gevangenen-pastoraat! 

Bewegingsopdracht ‘Jezus spreekt ons aan’ 
Wil je er deze week zijn voor een kind of jongere die ooit 
gedoopt is -voor wie wij verantwoordelijk zijn- en die 
worstelt met het geloof? 

Terugblik vorige bewegingsopdracht  
De 'In Bewegingsopdracht' 
met het thema 'Jezus ziet 
ons aan' was een groot 
succes, zoals te zien is op 
de foto.  
De Voedselbank was enorm 
blij met de producten en wij als Focusteam zijn 
dankbaar voor een ieders vrijgevigheid en enthousiasme 
om naar elkaar om te zien. 
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Rondreis door de Bijbel 
In november 2020 is het boekje ‘Herkerken. De 
toekomst van geloofsgemeenschappen’ verschenen. 
De auteurs stellen dat de coronacrisis grote klappen 
uitdeelt aan de kerk. Bijna iedere christen zal dit 
herkennen, bij zichzelf of om zich heen. De schrijver van 
de brief aan de Hebreeën ziet eveneens het gevaar dat 
mensen van Jezus wegdrijven en Hem loslaten. Hij voelt 
zich gedrongen de lezers van zijn brief ervan te 
overtuigen dat ze bij Jezus en bij de gemeenschap 
moeten blijven omdat Hij zeer de moeite waard is. Hoe 
actueel en toepasselijk! Gedurende drie avonden gaan 
we deze brief verkennen. Donderdagavonden 24 en 31 
maart en 7 april. Welkom! 

Vanuit de kerkenraad 
De agenda van de kerkenraadsvergadering was goed 
gevuld. Na de opening vanuit de Focusopzet kwam het 
beroepingswerk aan de orde. De commissie is druk 
bezig met een lijstje van beroepbare en passende predi-
kanten. Binnenkort hopen zij een advies te geven voor 
een te beroepen predikant. Dan zal in overleg met de 
kerkenraad het beroepingswerk daadwerkelijk starten. 
De persoonlijke ervaringen in de Coronatijd werden 
gedeeld. Wat heeft ons geraakt? Wat zijn aandachts-
punten? Daar kwamen heel verschillende reacties op. 
Maar ook leerpunten in aandacht en begrip, trouw zijn, 
werken aan verbinding (relatie) met God en elkaar.  
Hoe verder na corona? Er wordt een lijst opgemaakt van 
nader te bespreken punten. Volgende keer komt de 
visiebespreking aan de orde als basis voor het nieuwe 
beleidsplan. 

# Protestant 
Bij de Protestantse kerk is een nieuw magazine 
verschenen. Het is de opvolger van de magazines 
Woord&Weg, Diakonia (voor diakenen) en Jong 
Protestant (voor jeugdwerk). De intentie is om alle 
werkers in de kerk te informeren en te inspireren om 
hun taak goed toegerust en met plezier uit te kunnen 
voeren. Dit gebeurt door interviews, reportages en 
achtergrondverhalen, maar ook met ideeën, praktische 
tips en leuke weetjes vanuit plaatselijke gemeenten en 
vanuit de diensten-organisatie. #Protestant verschijnt 
viermaal per jaar en een abonnement is gratis. 
Zie www.Protestantsekerk.nl. 

EO-jongerendag 2022 
Op zaterdag 11 juni vindt weer de EO-Jongerendag 
plaats; net als drie jaar geleden in AHOY in Rotterdam. 
Het thema van deze dag is #SPEAKLIFE. De artiesten 
en sprekers worden binnenkort bekend gemaakt; maar 
het belooft sowieso een mooi feest te worden! Net als 
de afgelopen jaren zal er weer een bus vertrekken 
vanuit Giessenburg. Wil je met de bus mee, geef je dan 
op! 1) Mail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com 2) 
Vermeld naam / namen en daarbij behorende mail-
adres(sen). 3) Vermeld ook je 06-nummer! Heen: 
zaterdag 11 juni om 11:45 uur vanaf het Tilplein. Terug: 
vanuit Rotterdam 's avonds na afloop om 21:45 uur. 
Kosten: € 8,00 p.p. voor een retourtje. Contant betalen 
voor het instappen! App je vrienden, spreek met elkaar 
af om erheen te gaan; en reserveer zelf jouw ticket via 
https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag. 

KerkApp - Ben jij er al bij? 
Er zijn al zo’n 250 actieve gebruikers 
van de KerkApp (Scipio). Dat is 
handig  voor allerlei (actueel) 
nieuws, info en bijvoorbeeld het 
overmaken van collectegeld. Ook 
vind je hier gemakkelijk (email)adressen en 
telefoonnummers van gemeenteleden. Het is fijn als 
ook jij gebruik maakt van de Kerkapp op je telefoon of 
tablet. Ook ben je dan pas vindbaar in de ledenlijst in de 
app. Iedereen die lid is van onze gemeente kan in de 
KerkApp worden opgenomen. Geef daarom je gegevens 
op (met name je emailadres). Aanmelden kan via 
kerkapp@hervormdgiessenburg.nl. Heb je vragen over 
de Kerkapp, het installeren of het gebruik ervan? We 
plannen een aantal momenten dat je nadere info kunt 
krijgen, vragen kunt stellen en je direct kunt opgeven bij 
de KerkApp-tafel. Het eerst moment is zondag 6 maart. 
Dan staat de KerkApp-tafel achterin zaal 1 tijdens het 
koffiedrinken.  Kom er bij! 
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