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NB  zondag 10 april 2022 
Vandaag, zondag 10 april  gaat in de morgendienst Ds. J. Korf uit Den Haag voor en in de 
avonddienst Ds. G. den Hartogh uit Kapelle a/d IJssel. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organisten Joop Eijkelenboom en Anja Breedijk. 
 
14 april 2022 Witte Donderdag 

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Ds. Y. Pors gaat voor en de dienst begint om 

19.30 uur. 

15 april 2022 Goede Vrijdag  

Deze dienst wordt verzorgd en geleid door de liturgiecommissie en de dienst begint om 

19.30 uur. 

16 april 2022 Stille Zaterdag  

In deze dienst gaat Ds. Y. Pors voor en vangt aan om 21.30 uur 

Volgende week zondag 17 april Pasen  
Ds. Y. Pors gaat voor en wordt er muzikale medewerking verleend door leden van Da Capo. 
 
Collect 10 april 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de diaconie. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Informatie rondom de collecten 
-10 april – Kerk in Actie collecte Jong Protestant (JOP) 2022 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de 
PaasChallenge. Vorig jaar was er de paaschallenge met de QR code tocht door 
Giessenburg, en ook dit jaar gaat de jeugd van onze kerk deelnemen. Met dit spel, dat 
gemaakt is door Jong Protestant (JOP), de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 
leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei 
opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag 
gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de 
PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. We collecteren voor het werk van JOP, zodat 
JOP verrassende en uitdagende werkvormen zoals de Paaschallenge verder kan blijven 
ontwikkelen om jongeren bij de kerk te betrekken. We bevelen deze 40dagentijd-collecte van 
harte bij u aan! 
  
-14/15/16/17 april – paascollecte Collecte Kerk in Actie 2022 – Werelddiaconaat 
Tijdens de diverse paasdiensten wordt gecollecteerd voor werelddiaconaat, in het bijzonder 
voor het werk in Libanon. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn 
de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en 
geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk 
perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar 
duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: 
ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht 
voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. “Veel jongeren hier zijn een doel in hun leven 
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verloren door alle misère,” vertelt Maher el Hajj, directeur van het centrum. “Wij bieden hen 
een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, maar 
ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen.”  Kerk in Actie steunt het werk 
voor kwetsbare jongeren in Libanon. Geef in de collecte en steun het werk van 
jongerencentrum Manara in Beiroet. Helpt u mee? 

  
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar Fam. J. den Besten,  
De bloemen worden weg gebracht door Margriet Leendertse. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Rens Klop. 
 
Mededelingen vanuit de gemeente 
Er zijn gemeenteleden ziek thuis of met veel zorgen om elkaar. Wij wensen een ieder heel 
veel kracht, sterkte  en gezondheid toe. Laten we met elkaar meeleven en om elkaar heen 
staan bij ziekte en zorg en omringen door onze gebeden. 
 
Liturgische schikking  
Tekst voor deze week is Lucas 22: 1-23,56 
Tekenen van brood en wijn. Het ingeklemde groen verwijst naar de intocht in Jeruzalem. 
Kernwoorden uit deze tekst: brood en wijn - gedenken - Pesach - ongezuurde broden  
De zuil van grassen in de schikking wordt steeds groener en buxus staat onder aan de 
takken geklemd als verwijzing naar de intocht in Jeruzalem.  De beker en schaal voor brood 
en wijn staat hieromheen.   
Meditatieve tekst 
Brood en wijn. Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was – het 
lijden en sterven van Jezus – of naar binnen – ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar 
ook vooruit. 
Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en 
geen bloed vergoten wordt. 
Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.  
 
Veertigdagen tijd bij zondag 10 april 
Ieder land heeft zo zijn eigen gewoonten als het gaat om onze overledenen. Wij kennen de 
vrijheid om daar zelf een weg in te kiezen. We praten er alleen niet altijd makkelijk over. 
Probeer dat eens deze week. Steek elke dag een kaarsje aan voor een bekende overledene 
of voor wat er wereldwijd gaande is. Doe dat eens samen. Durf elkaar te ontdekken. Deze 
week willen we werk maken van barmhartigheid door middel van het delen van verdriet en 
troost en licht daarna. Vertel elkaar wat u hebt gedaan of zet het op de app. Zo delen we niet 
alleen in ons leven, maar ook in elkaar. 

  
Paaskaars 
Om de kracht van het Licht van Christus te benadrukken en de diaconie wat meer in het 
voetlicht te plaatsen, willen we vanaf paasmorgen de paaskaars aansteken in de dienst, na 
de mededelingen. Het is een goed liturgisch gebruik om dit in het bijzijn van de gemeente te 
doen en daar sluiten we graag bij aan. 
 
Geloofskracht 
Ik kan niet slapen. Mijn hoofd tolt van alle namen, besluiten en nieuwigheden. De halve 
nacht gaat heen aan het bedenken van oplossingen en het nuanceren van wat eigenlijk zo 
groot is. Gaan we Oekraïners opvangen? Het meest vreemde is dat ik niet wakker lig van 
deze vraag, maar van een andere, diepere aarzeling. Hoe doen we dit samen? Als 
gemeenschap? Als voor- en tegenstanders? Als kerkleden die ook gekend willen worden in 
hun behoeften en kerkleden die denken in acties? 
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Veranderingen en keuzes van deze aard zijn lastig. Ze zijn groot en niet te overzien. Je 
doorbreekt er patronen mee die al jaren vastliggen en het kan zijn dat daardoor mensen tot 
bloei komen, maar ook dat het mensen gaat kwetsen. 
Wat de vluchtelingen met zich meebrengen is hoe dan ook dat we ons in heel korte tijd 
bepaald weten bij grote thema’s van ons kerk-zijn in Giessenburg. Wat vinden wij 
voorwaarde om te kunnen geloven? Wat willen we over tien jaar nog zijn? Als we stappen 
gaan zetten met betrekking tot ons kerkgebouw zullen er evengoed mensen tot bloei komen 
en mensen zich niet gekend voelen. Hoe gaan we met situaties om die bepalend zijn voor 
wie we zijn en waarin we keuzes moeten maken terwijl anderen iets anders van ons 
verwachten? 
Laten we luisteren naar elkaar. Een tegenstem maakt het beleid alleen maar beter. Laten we 
elkaar respecteren in onze keuzes. Laten we proberen elkaar te begrijpen. Niet iedereen kan 
dezelfde weg lopen als jij. Laten we elkaar inspireren en moed geven om te doen wat we niet 
voor mogelijk hielden. Maar laten we het bovenal bij God brengen en bidden. Bij Hem is alles 
wat we doen geborgen. Dan kunnen we samen trots zijn op onszelf. 
Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Sponsorwandeling Open Doors Giessenburg ‘Women walk for Women’ 
Op zaterdagmorgen 21 mei 2022 wordt in Giessenburg weer een ‘Women walk for Women’ 
sponsorwandeling  georganiseerd voor het werk van Open Doors. 
De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in Nigeria.  
Ontvangst vanaf 8.45u. in De Rank met koffie en thee. 
Om 9.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. 
Daarna gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route 
zijn enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in 
Nigeria. Tijdens de wandeling is een spreekster van Open Doors aanwezig. 
De route is ca. 10 kilometer! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een high-tea voor jou 
klaar.Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring.   
Daarnaast vragen we van iedere deelnemer €15,- inschrijfgeld. Mede dankzij verschillende 
sponsoren zal een groot gedeelte van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde 
christenen in Nigeria.Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door te mailen 
naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 06-27536469. 
Werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam. 
 
Data ter herinnering 
9 april     Verspreiding van de Paasgroet  
14 april    Witte Donderdag 
15 april    Goede Vrijdag 
16 april    Stille Zaterdag 
17 april    Paaszondag 
17 april    Kindernevendienst  
21 mei     ‘Women walk for Women’ 
11 juni     EO-Jongerendag 
 
 
 
 


