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Bij de diensten – 4e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds J. Holtslag voor. We lezen 

Jona 2 en Markus 10 : 32 – 45. In het Evangelie horen 

we de Heere Jezus onder andere de vraag stellen: “Wat 

wilt u dat ik voor u doe?”. Een bijzondere vraag. Wat 

zouden wij antwoorden en hoe kan de Heere Jezus ons 

dienen? Muzikale medewerking wordt verleend door Scott 

Baks (orgel/piano) en Emma Trouwborst (dwarsfluit). 

De avonddienst wordt geleid door ds. A. Vastenhoud uit 

Dinteloord. We lezen Markus 1 : 21 - 45 en Leviticus 14: 

1 - 7. De muzikale begeleiding is in handen van Robert 

van Eijl (orgel/piano) en Ruth van Veldhuizen 

(dwarsfluit). 

Collecten 
1. Diaconie 

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. 

Agenda 
22-03 Gebedskring, 20.15 uur Rank, zaal 2 

23-03 Peutergroep, inloop 08.30 uur Rank, zaal 1 

24-03 Rondreis door de Bijbel,  20.00 uur Rank 

25-03 Huwelijksinzegening 15.30 uur, Kerk Uitwijk  

Jeroen Breedveld & Lisanne de Jong  

     ,,      Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 

Verjaardagskaart zendingsmedewerkers 
Elke 3e zondag van de maand, zo ook 

deze zondag, worden na de 

ochtenddienst bij beide uitgangen 

van de kerk een beperkt aantal 

verjaardagskaarten voor zendings-

medewerkers of hun jarige gezinsleden uitgedeeld. Het 

adres is al voor u op de enveloppe geschreven. In de 

linkerbovenhoek staat de verjaardag datum en bij 

kinderen ook het geboortejaar vermeld. Namens de 

zendingscommissie bedankt voor uw medeleven en 

medewerking. 

Meeleven 
 Dhr. Maarten Schep (Hof van Giessen-Nieuwkerk 19, 

331 JM) mocht afgelopen dinsdag weer thuiskomen uit 

het ziekenhuis. We bidden voor hem tot God om een 

goed herstel van zijn gezondheid. 

 Mw. Aria van Genderen- Vonk (Wilhelminalaan 38, 3381 

BP) zal donderdag een behandeling ondergaan aan de 

blaas. Mogelijk mag ze dezelfde dag naar huis, maar dat 

is nog onzeker. In de voorbede bidden we om Gods 

zegen over de behandeling.  

 Afgelopen woensdag is Ina Post - van Daalen (Bogerd 7, 

3381 DA) met spoed in het Beatrixziekenhuis 

geopereerd vanwege een buikabces. Er zijn nog volop 

zorgen rondom haar gezondheid. We hopen en bidden 

dat zij volledig mag herstellen. 

Huwelijk 
Vrijdag 25 maart hopen Jeroen Breedveld 

(Brandwijk) en Lisanne de Jong (Meer-

kerk) in het huwelijk te treden. De 

kerkelijke bevestiging en inzegening vind plaats om 

15:30 uur in de kerk in Uitwijk. Het bruidspaar komt te 

wonen aan de Arent van Gentstraat 2, 3381 AA). In de 

voorbede dragen we het bruidspaar op. 

In herinnering 
Maandag 14 maart 2022 is in de leeftijd van 86 jaar 

overleden Cornelis Baelde. Samen met zijn vrouw Janna 

woonde Cees aan de Dorpsstraat 92. Afgelopen oktober 

mochten zij het 60-jarig huwelijksjubileum vieren. Een 

groot verdriet in hun leven was het overlijden van hun 

jongste zoon op 17-jarige leeftijd. De laatste 

tweeëneenhalf jaar van zijn leven was omgeven met 

ziekte. Een stil hartinfarct en een tumor in de maag. Het 

laatste maakte dat hij steeds minder kon eten en 

zwakker werd. De laatste drie weken lag hij in de 

woonkamer op bed. Maandagmiddag 21 maart zal de 

uitvaart plaatsvinden en aansluitend de begrafenis op 

de algemene begraafplaats aan de C.M. van 

Houwelingweg. In de voorbede gedenken we zijn vrouw, 

kinderen, klein en achterkleinkinderen. 
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Reminder Paasgroeten actie 2022 
‘Uw licht heelt wat gebroken is’ 

Voor iedereen die deze kaart in huis heeft en nog niet 

ingeleverd heeft, wilt u dit z.s.m. doen bij de familie 

Visser of de familie van Wijngaarden, zoals beschreven 

in de uitleg bij de kaart? Hartelijk dank namens het 

Focusteam en het Gevangenenpastoraat! 

Sponsorwandeling Open Doors 
Op zaterdagmorgen 21 mei  wordt 

in Giessenburg weer een ‘Women 

walk for Women’ sponsor-

wandeling  georganiseerd voor het 

werk van Open Doors. De 

opbrengst is dit jaar bestemd voor 

christenen in Nigeria. Meer informatie staat op de 

website en in De Zaaier. Wandel je mee? Na aanmelding 

ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot 

sponsoring.  Daarnaast vragen we €15,- inschrijfgeld. 

Mede dankzij verschillende sponsoren zal een groot 

gedeelte van dit bedrag direct bestemd zijn voor de 

vervolgde christenen in Nigeria. Meld je aan door te 

mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel 06-

27536469. 

Werkgroep Giessenburg / Hardinxveld-Giessendam. 

Verkozen ambtsdragers 
Op het verkiezingsproces zijn 

enkele reacties gekomen. 

Daarover zijn goede gesprekken 

gevoerd en hebben niet geleid tot 

formele bezwaren tot de bevestiging van de broeders 

Wilrik den Besten, Enrico van Tuijl, Eelko van Zuthem en 

Adriaan van Houwelingen. Voor de nog openstaande 

vacature van ouderling ouderenwerk zal de kerkenraad, 

in een extra vergadering op 23 maart, uit de ingediende 

namen door de gemeente opnieuw overgaan tot een 

enkelvoudige kandidaatstelling. We zijn dankbaar dat 

de genoemde broeders de gemeente willen dienen en 

toerusten en zo willen meebouwen aan het lichaam van 

Christus, Zijn kerk, en zien uit naar de bevestigings-

dienst in de morgendienst van 15 mei. Laten we de 

genoemde broeders en het verdere vervolg voor de nog 

openstaande vacature gedenken in onze voorbede.  

Toer voor het Goede doel 
Op 11 juni organiseert de IZB voor 

de 10e keer de Toer voor het 

Goede Doel. Een fiets 

sponsortocht ten bate van 

missionaire doelen. Deze keer 

start de tocht in Giessenburg. Voor e-bikes en gewone 

fietsen leidt de tocht naar het Badhuis in Zwijndrecht. 

Wielrenners kunnen kiezen uit een tocht van 110 en 

150 km die hen beiden brengen bij Crux in Rosmalen. 

Meer info over de tocht en de doelen is te vinden op 

www.toervoorhetgoededoel.nl. Daar kan worden inge-

schreven en kunnen deelnemers gesponsord worden. 

Kerkauto 
Gemeenteleden die zelf moeilijk of niet meer naar de 

kerk kunnen komen, maar dat wel graag willen, kunnen 

gebruik maken van de kerkauto. Dit kunt u doen door 

uiterlijk drie kwartier voor de dienst te bellen naar het 

nummer dat in De Zaaier is vermeld. U wordt dan 20 

minuten voor aanvang van de dienst opgehaald. De 

kerkauto zal voor alle kerkdiensten beschikbaar zijn, 

dus ’s morgens en ’s avonds en ook voor de diensten op 

bijzondere dagen. Nu de kerk weer geheel open is, gaan 

we de dienst van de kerkauto opnieuw starten en kunt 

u zich vanaf 27 maart weer aanmelden. 

Chauffeurs gevraagd 
Er wordt een nieuw rooster voor de kerkauto gemaakt 

voor de chauffeurs die willen rijden. Bij deze een oproep 

voor aanvulling van chauffeurs zodat er een flinke lijst 

is.  Meer vrijwilligers betekent dat er een inroostering 

kan zijn van 1x per 2 of 3 maanden. Graag reageren tot 

uiterlijk 21 maart bij de contactpersoon voor de 

kerkauto: Lizette de Kreij-Vlok, tel. 06-28527440, per 

mail: settesok@hotmail.com. Liefst met adres-

gegevens en of u ’s morgens en/of ’s avonds 

beschikbaar wilt zijn.  Bij voorbaat dank. Voor verdere 

vragen over vervoer kunt u zich wenden tot een van de 

diakenen: Jan Verspuij (tel. 0184-651445 / 06-

53784406) of Erik Donk (06-34573542). 

Open Focus avond 
Woensdag 6-4 is er weer een ‘Open Focus avond’ in De 

Rank. We verdiepen ons in het thema ‘Jezus raakt ons 

aan’. Het Focusteam heet iedereen van harte welkom. 


