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Diensten 
9.00: 
10.45: 
18.30: 

 
Prop. A.J. Treur, Vinkeveen 
Prop. A.J. Treur, Vinkeveen 
Ds. P.G.I. van den Berg, Asperen 

 
Collecten 
1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 
Diaconie 

 Kerkrentmeesterlijke collecte 
Kerkenwerk/Zendingsbusjes 

 

   

Zondagsschool/On track 
Tijdens de 2e dienst is er zondagsschool voor de groepen 
1 t/m 4. Verteld wordt over De intocht van Jezus in 
Jeruzalem uit Mattheüs 21: 1-11. Het thema is: 
Bewonderen en geloven. Voor de groepen 7 & 8 is er On 
Track. 
 
Diaconiecollecte 
De diaconiecollecte op zondag 23 februari is bestemd 
voor het werk onder de ouderen binnen onze gemeente 
wat wordt georganiseerd door de Hervormde 
Vrouwendienst (HVD). De ouderen worden regelmatig 
bezocht door de dames van de HVD, waarbij de ouderen 
met Kerst en Pasen tevens een attentie ontvangen. 
Daarnaast organiseert de HVD enkele keren per jaar een 
fijne middag voor de ouderen. Geweldig dat de vele 
vrijwilligers van de HVD zich liefdevol inzetten voor de 
ouderen. Helpt u mee om dit werk financieel te 
ondersteunen?  

Diaconiecollecte 1 maart 
De eerste collecte op zondag 1 maart is een 
noodhulpcollecte bestemd voor het werk van ZOA in Oost-
Afrika. Enorme zwermen sprinkhanen teisteren o.a. 
Somalië, Uganda en Ethiopië. Ze eten alles wat op hun 
pad komt. Een groot probleem want het oogstseizoen 
komt eraan. Duizenden boerengezinnen zien hun oogst 
voor hun ogen opgegeten worden. Wanneer er niet wordt 
ingegrepen dreigt er een acute hongersnood. ZOA kan 
niet nodeloos toekijken. Ze moeten nu iets doen om deze 
mensen te helpen, voor de hongersnood toeslaat. Daarom 
willen ze de getroffen bevolking helpen met voedselhulp 
om op korte termijn deze klap te kunnen incasseren. Helpt 
u mee? 

Bestemming Zendingsbusjes zondag 23 februari  2020 
De opbrengst van de zendingsbusjes gaat vandaag naar 
LifeStitches; de organisatie in Oeganda waarbij Geesje 
den Breejen nog steeds betrokken is.  
Deze organisatie streeft ernaar om moeders met 
HIV/AIDS te helpen met vaardigheden, zoals het naaien 
van producten met Afrikaanse stoffen.   
Hiermee verdienen ze dan een eigen inkomen voor hun 
kinderen, familie en zichzelf.  
Daarnaast voorziet het samen werken aan producten ook 
in de behoefte om hun situaties te delen met elkaar. 
Van harte aanbevolen. 
 
Eindejaarsactie 2019                                         
Het doel van de Eindejaarsactie was de gemeente te 
vragen iets extra’s te geven t.b.v. het vervangen van de 
geluidsinstallatie. Een plan hiervoor wordt uitgewerkt door 
de Kerkrentmeesters. De opbrengst van deze actie, incl. 
de hiervoor gehouden collecten bedraagt ca. € 6.600,- 
Een mooi begin waarvoor de kerkrentmeesters u allen 
hartelijk bedanken. 
 
 

Schoonmaken Oude School 
Om vast te noteren. 
De oude school wordt op 4 maart om half 9 weer 
schoongemaakt. 
Dit bericht is i.v.m. dat de zaaier voor 2 weken is. 
Dus wie komt ons helpen? Iedereen van harte welkom  

Passion Adult & Passion Night 
Bij de Passion, zowel Adult als Night staat het lijden, 
sterven en de opstanding van Jezus centraal. Door middel 
van een interactief programma willen we het wonder van 
Pasen (opnieuw) beleven!  

Voor de volwassenen is er de Passion Adult. Dit zal op 
zaterdagmiddag -en avond 11 april 2020 plaatsvinden. 
Houdt deze dag dus al vast vrij want het belooft een 
inspirerende middag en avond te worden.  

Voor de jeugd in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar is er 
de Passion Night. Op de nacht van 11 en 12 april 2020 
willen met elkaar stilstaan bij het wonder van Pasen. Durf jij 
een nacht op te blijven en door middel van verschillende 
activiteiten en gezellige momenten stil te staan bij het 
wonder van Pasen! Houdt deze avond en nacht dus vrij.  

Verdere informatie met betrekking tot tijd en opgave volgt 
nog. 

!!herhaalde oproep!! 
Beste gemeenteleden, 
Sinds de eerste oproep in december vorig jaar is er helaas 
nog geen reactie gekomen op onderstaande. 
Daarom deze herhaalde oproep: 
Wie lijkt het leuk om leiding te geven aan de toffe kids 
van club groep 5? 
Het huidige seizoen duurt gelukkig nog even maar voor 
volgende seizoen weten we al dat er nieuwe leiding nodig 
is. 
We nodigen (dagen) je daarom van harte uit om een 
avondje mee te lopen en te ervaren of het wat voor je is! 
Het huidige team hoopt snel op een reactie! 
Je kunt contact opnemen met Leontine Timmer, (samen 
met Tineke het huidige team groep 5) 06-18732021 
Of Johan de Ruiter (club coördinator) 06-1296 2409 

V&T – Spiritueel leven 
“Zorg voor de ziel – spiritueel leven vanuit de christelijke 
traditie”. Dit is de titel van het boek dat onlangs verscheen, 
geschreven door ds. A. Plaisier. De ziel – wat/wie is dat? 
Hebben we dan echt een ziel? Ja (uitroepteken), stelt ds. 
Plaisier. En daarom kan er ook bezieling zijn. Een woord 
dat tegenwoordig in dit verband vaak valt is spiritualiteit. 
Veel tijdgenoten zoeken naar een vorm van spiritualiteit. 
Zowel het boek als de lezingen over zorg voor de ziel willen 
ons laten ervaren dat de christelijke traditie tot in haar 
wortels spiritueel is. Het Christelijk geloof is geloof van/met 
hoofd, hart én ziel! Ds. Plaisier is bij uitstek degene die dit 
voor en met ons kan ontvouwen. Zelf zegt hij hierover: “Ik 



wil de deelnemers meenemen in een rijke spirituele 
traditie. Een traditie die elke keer  opnieuw tot leven komt 
en als een stroom van levend water is die blijft vloeien”. 
Twee avondsessies in de Rank op DV donderdagen 12 en 
26 maart. Aanvang 20:00 uur. De toegang is vrij. Graag 
vooraf aanmelden via e-mail vt@hervormdgiessenburg.nl. 
We verwelkomen graag mensen uit de gehele regio. 
Welkom!  

Agenda 
Maandag 24 februari 
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL 

 
Dinsdag 25 februari   
o 19.45: Kerkkoor ‘Vita Nova’ 

 
Zondag 1 maart   
o 18.00: Horen, Zien & Doen tienerbijeenkomst in de 

Oude School 
o 16+ Club in de Nok 

 
 

 
 

Pastorale coördinatie. Wil je iets delen? 
Neem contact op met je wijkouderling. 
 
Wijk 1: Wout Gorree (651733)    
Wijk 2 + 3: Martien van Schoonhoven (618503)  
Wijk 4 + 5: André Hoffland (642574)   
Wijk 6: Joop Leeuwis (652211)    
Wijk 7: Ron Stam (612172) 
Wijk 8: Gert van Loon (615816) 
Wijk 9: Folly Folkerts (617761) 
Wijk 10: Marius Voets (06-53616045) 
 
Ouderenwijk 1-5: Arie Korevaar (651551)    
Ouderenwijk 6-10: Kees van Berchum (615029) 
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