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Bij de diensten – 6e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De dienst 
staat in het teken van afsluiting  winterwerk. We volgen 
het thema dat aangereikt wordt door het Focustraject: 
‘Jezus raakt ons aan’ en is gekoppeld aan Lukas 5:12-16. 
Het kinderkoor Zingend op weg zal medewerking verlenen 
aan de dienst. Verder wordt muzikale medewerking 
verleend door Anneke van Genderen (orgel), Marieke de 
Ruiter (piano), Marieke Donk (dwarsfluit), Hannah 
Trouwborst (slagwerk), Lidia Faro (gitaar), Gijsbert en 
Willemieke van Wingerden. Na de dienst is iedereen van 
harte welkom in de Rank om elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een kopje koffie, thee of iets fris. 
De avonddienst wordt geleid door ds. T.C. Verhoef uit 
Nijkerk. In deze dienst lezen we Johannes 19 : 17 – 27. 
De muzikale begeleiding is in handen van Scott Baks 
(orgel/piano) en Aron Donk (viool). 

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. 

Collecteren 
Het inzamelen van geld is een onderdeel van de 
eredienst. In de Bijbel is er sprake van de offerdienst. 
Bij ons is er het collectemoment. Er is de zorg voor de 
instandhouding van de kerk en het gemeentewerk en 
onze naaste ver weg of dichtbij. We zamelen in voor het 
werk van de Kerkrentmeesters (K) en de diaconie (D). 
En er zijn de zendingsbussen. In de Coronatijd verviel 
het doorgeven van de collectezakken. We gaven op 
andere manieren. Online zijn er goede mogelijkheden. 
Zie de site en de Kerkapp. Het doorgeven van de 
collectezakken blijft voorlopig nog achterwege. 
Daarvoor zijn de blokken met de collectezakken K(erk) 
en D(iakonie) bij de uitgang . En met regelmaat de 
E(xtra collecte). Van harte een oproep om “de 
offerdienst” niet te vergeten. 

Meeleven 
• In de voorbede gedenken we Jannie de Groot – 

Korevaar (A.M.A. van Langeraadweg 7a, 3381 LB). We 
bidden haar Gods zegen en nabijheid toe. Liever geen 
bezoek of telefoon, een kaartje wordt zeer 
gewaardeerd. 

• Aankomende donderdag zal Annemarie Verspuij 
(Bovenkerkseweg 3a, 3381KA) geopereerd worden en 
een nieuwe heup krijgen. We bidden om Gods zegen 
over de operatie en voor een spoedig herstel. 

In herinnering 
Op woensdag 30 maart is overleden in de leeftijd van 
89 jaar Aartje Cornelia Verhoeven – Harrewijn. Zij 
verbleef de afgelopen 6 jaar in De Zes Molens in 
Hoornaar. Hiervoor woonde Ada Verhoeven 
 met haar man aan de Dorpsstraat 78.  
Paul Verhoeven overleed 10 mei 2010.  
Maandagmorgen zal de begrafenis  
plaatsvinden. In de voorbede  
gedenken we haar kinderen, 
klein en achterkleinkinderen. 

Verhuizing 
Arie Dirk Donk (Dorpsstraat 101) zal 12 april verhuizen 
vanuit het Gasthuis naar Het Gastenhuis, Zuidbliek 
kamer 19, Kruithoorn 2, 4208 CJ Gorinchem. We 
wensen hem Gods zegen en nabijheid toe. 

Agenda 
04-04  Aannemingsavond belijdeniscatechesanten 
05-04  Gebedskring, 20.15 uur De Rank zaal 2 
06-04  Open Focus avond, aanvang 09.45 uur, De Rank 
07-04 Rondreis door de Bijbel, 20.00 uur  

Oude School Giessen-Oudekerk 
08-04  Stapeldiner, vanaf 19.00 uur 
09-04 Verspreiding Paasgroet, 10.00 uur, 

Maranathakerk 
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Zondagsschool 
Hoi jongens en meiden, vandaag is het alweer de 
laatste keer dat we in groepen zondagsschool hebben. 
Volgende week gaan we oefenen voor de afscheids-
dienst van groep 8. Ben je er bij? We hopen op een fijn 
uur met elkaar! Groetjes van de leiding 

KerkApp bij koffiedrinken  
Heb je vragen over de Kerkapp, het 
installeren of het gebruik ervan? 
Loop dan even binnen in de Rank 
tijdens het koffiedrinken na de 
morgendienst. Enkele leden van de 

projectgroep Kerkapp staan dan klaar om je te helpen 
en vragen te beantwoorden! Heb je je nog niet 
aangemeld voor de Kerkapp? Dat kan nog steeds. Stuur 
een mail naar kerkapp@hervormdgiessenburg.nl. Dit 
mailadres kun je ook gebruiken als je vragen hebt. 

Focus Gezinsmomenten boekje 
Vandaag liggen na de 
morgendienst tijdens het 
koffiedrinken in de Rank de Focus 
Gezinsmomenten boekjes klaar. 
Neem deze gerust mee, als dat er 
in de afgelopen maanden nog niet 

van gekomen is. Een mooie boekje om als gezin creatief 
en praktisch samen mee aan de slag te gaan. 

Belijdenisnummer  De Waarheidsvriend 
In deze periode bereiden veel 
jongeren, maar ook ouderen, zich 
voor op het doen van openbare 
belijdenis van het geloof. We zijn 
verheugd dat dit ook in onze 
gemeente het geval is. Ter 
gelegenheid daarvan komt de 
Gereformeerde Bond met hun 
jaarlijkse ‘belijdenisnummer’ van 

"De Waarheidsvriend". Een gratis nummer en ligt bij de 
ingang van de kerk en de Rank. 
 
 
 

Awake -event 

Vanavond gaat er weer een nieuw Awake-event 
plaatsvinden. Daar zal gastspreker Reyald Bogerd het 
gaan hebben over het thema: “Work your butt off for 
GRACE”. 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! 

Open Focus avond 
Woensdag 6 april is er een Open Focus avond met als 
thema ‘Jezus raakt ons aan’. Eerder spraken we over 
hoe Jezus ons ontmoet, aanspreekt en aanziet. Deze 
avond kijken we naar hoe Hij mensen aanraakt. Inloop 
om 19:30 met koffie en thee en we starten om 19:45. 
Wij zien uit naar uw en jouw komst! 

Bewegingsopdracht ‘Jezus raakt ons aan’ 
Laten we bidden voor onze zieken, dat ook zij door 
Jezus aangeraakt worden. Schrijf de naam van een ziek 
gemeentelid op en plak deze op de koelkast of prikbord. 
Bidt dagelijks voor deze persoon, vooral om Gods 
nabijheid voor diegene. Want God geneest niet alleen, 
maar raakt ook aan. Vervolgens…, durven we het aan de 
extra mile te gaan, middels een bloemetje, kaartje of 
een bezoekje? Wanneer je namelijk net een stapje 
verder gaat dan de ander verwacht, raak je iemand aan. 
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Catechisatie 
Het catecheseseizoen is afgelopen en gedurende het 
seizoen is er gespaard voor verschillende doelen.  

• De brugklassers spaarden voor St. Mercy Ships en 
brachten €109,90 op. Een mooi bedrag dat samen 

bijeen gespaard is en 
waardoor het werk van 
Mercy Ships ondersteund 
wordt. 

• Op de mentorcatechese was het doel de MAF en in het 
bijzonder het werk van Andy Bijkerk. De maandaggroep 
kwam op een totaal van €254,00 en de dinsdaggroep 
op 248,04. Samen dus 
€502,04. Een schitterend 
bedrag dat overgemaakt 
kan worden om het werk 
van Andy Bijkerk te steunen  

Zichtbare ambten in de dienst 
Tijdens de coronaperiode, met 
al zijn beperkingen, was de 
bezetting van de dienstdoende 
ambtsdragers teruggebracht 
tot een minimumaantal. Het 
dienstrooster was in die 
periode ook aangepast. Als 

kerkenraad hebben we dit aangepaste rooster 
aangehouden tot en met het 1e kwartaal.  
Vanaf vandaag is dit weer terug naar de "normale" 
bezetting, zij het voortaan met één ouderling minder. 
Zolang nog niet wordt gecollecteerd tijdens de dienst 
is dit soms ook zonder ouderling-kerkrentmeester i.v.m. 
bezetting bij studio KRM. 

Vacature ambtsdrager 
De kerkenraad heeft in haar vergadering van woensdag 
23 maart, voor de nog openstaande vacature van 
ambtsdrager met een bepaalde opdracht voor ouderling 
ouderenwerk tot enkelvoudige kandidaat gesteld, 
broeder Jan Donk, Hof van Giessen-Nieuwkerk 17.  
In de afgelopen week heeft hij zijn kandidaatstelling 
overdacht en zijn besluit kenbaar gemaakt. In de 
afkondigingen zal dit bekend worden gemaakt.  

Viering Heilig Avondmaal 
Op Goede Vrijdag is de viering van het Heilig Avondmaal. 
De viering vindt plaats in de kerken en in de Rank. Alle 
leden zijn welkom. De opzet is nog zonder extra tafels. 
Gemeenteleden kunnen aanschuiven in de banken en 
rijen in de gehele kerk. Er wordt tussendoor een rij vrij 
gehouden, waar het brood en de wijn in bakjes klaar 
staat. Bij de viering geeft de predikant aan wanneer het 
brood en de wijn voor of achter de zitplaats kan worden 
opgepakt door de belijdende leden die willen 
deelnemen. Opgave voor deelname en aanwezigheid is 
niet nodig. Gezamenlijk gedenken we het 
 volbrachte werk van Christus en zien we 
 uit naar de overwinning op de dood. 

Dringende oproep  chauffeurs kerkauto 

We willen gemeenteleden, die zelf moeilijk of niet meer 
naar de kerk kunnen komen, gelegenheid geven om de 
diensten toch bij te wonen. Daarvoor maken we een 
rooster van chauffeurs die willen rijden. De opzet is dat 
de chauffeurs 1x in de 2 of 3 maanden worden 
ingeroosterd. Tenminste 5 extra chauffeurs zijn nog 
wenselijk. Daarom de dringende oproep om mee te doen 
en per omgaande een aanmelding te doen bij de 
contactpersoon voor de kerkauto: Lizette de Kreij-Vlok,  
(06-28527440 / settesok@hotmail.com. Graag adres-
gegevens doorgeven en of u ’s morgens en/of ’s avonds 
beschikbaar wilt zijn. Nogmaals graag uw reactie.  

Chadash 
De aanmeldingen voor de week van 
13-19 augustus lopen gestaag 
binnen. Voor wie eerst info wil en 
voor wie alvast met de deelnemers 
kennis wil maken, is er een 
bijeenkomst gepland op dinsdag 19 
april. Het is de bedoeling om eerst met elkaar om 18.30 
uur een rondje te fietsen en aansluitend in de Rank 
elkaar te ontmoeten en te informeren. Verdere info en 
aanmelding loopt via ds. J. Holtslag. 
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                                               Liederen kinderkoor 
 
Onmeetbaar 
Onmeetbaar is Gods grootheid, 
Oneindig is Zijn liefde. 
Onmeetbaar en oneindig groot is Hij! 
 
Niet te meten zo diep. 
Niet te meten zo wijd. 
Niet te meten zo hoog 
God is zo groot, oneindig groot! 
 
Niet te meten zo diep. 
Niet te meten zo wijd. 
Niet te meten zo hoog 
God houdt van jou, oneindig veel! 
 
Wij danken de Heer 
De vogels zingen luid, 
Ze fluiten voor de Heer met een blij geluid. 
Ze danken God voor deze nieuwe morgen. 
Ze roepen: sta maar op, deze dag is ook voor jou.  
Kom maar gauw. 
 
Wij danken de Heer voor deze nieuwe dag, 
We beginnen met een lach. 
Wij geven Hem eer met alles wat leeft, 
Alles wat de Heer geschapen heeft. 
Hij maakte de zon, die schijnt met zijn licht; 
Geeft kleur op mijn gezicht. 
Hij zorgt elke dag voor mij en voor jou, 
Omdat Hij van ons houdt. 
 
De liefde gaat nooit voorbij 
De liefde gaat nooit voorbij,  
God geeft haar aan jou en mij. 
Niets is zo goed, zo geweldig als zij;  
de liefde gaat nooit voorbij. 
 
Is er iets, is er iets, is er iets dat nooit vergaat? 
Is er iets, is er iets, is er iets dat nooit vergaat? 
Is er iets, is er iets, is er iets dat nooit vergaat? 
Is er iets dat nooit vergaat? 
 
 

 
Ken je het verhaal 
Ken je het verhaal van dat ene kleine schaapje 
Dat ergens in de struiken was verdwaald. 
En van de Goede Herder  
die bleef zoeken en bleef zoeken 
 
En het toch weer naar de kudde heeft gehaald. 
En ken je het verhaal van het bidden van twee mannen, 
de één die bad in stilte en oprecht. 
De andere bad luid zodat iedereen het hoorde 
En hij vond dat hij dat prachtig had gezegd. 
 
Het is één van die verhalen uit de Bijbel 
Ooit door Jezus Zelf aan ons verteld. 
Eén van die verhalen met een boodschap 
Die ook voor ons nog alle dagen geldt. 
 
Ken je het verhaal van die koopman die op reis ging 
En onderweg beroofd werd van zijn geld. 
Die zwaargewond bleef liggen  
langs de weg die hij gegaan was 
En weet je wat er verder werd verteld. 
Een priester kwam erlangs,  
liet de man gewoonweg liggen, 
Ook anderen die liepen snel voorbij. 
Tenslotte kwam een man  
van wie niemand iets verwachtte 
En die zei: ik help je wel, kom mee met mij. 
 
De zegen van God 
De zegen van God wens ik jou, 
Weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, 
Overal waar je gaat. 
 
Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 
 
 
 
 


