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Bij de diensten  
Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor  
en lezen we Exodus14:15-25.   
De avonddienst wordt geleid door  
ds. J. Holtslag. Dan is de schriftlezing 
2 Timotheüs 2:1-13. 

Collecten 
1. Diaconie (Werelddiaconaat) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte.         

  Agenda  
28-06 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
     ,,    Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur 
29-06 Vertrek Chadashgroep, 04.00 uur 

  Viva de Kerk – Inschrijving geopend 
Lijkt het je leuk om samen met andere gemeenteleden 
na te denken over hoe we als kerk kunnen groeien, het 
evangelie op een aanstekelijke manier kunnen uitdra-
gen en een positieve impact kunnen hebben op onze 
omgeving? Schrijf je dan in voor Viva de Kerk! 
Gedurende een 4-tal avonden in de maanden september 
tot en met december willen we aan de hand van het 
gelijknamige boek nadenken over deze thema’s. De 
laatste avond zal onder leiding staan van Henk Stoor-
vogel, de schrijver van het boek en bekend van de 4e 
Musketier. 
Het lijkt ons erg leuk als de deelnemers een mooie 
dwarsdoorsnede van de gemeente vertegenwoordigen, 
dus bij deze nodigen we jong en oud van harte uit om 
mee te doen! De eerste 50 deelnemers ontvangen het 
boek gratis - heeft u gelijk wat te lezen op de camping 
deze zomer! Inschrijven kan zondagochtend uit de kerk 
bij de stand of door een berichtje te sturen naar Teus 
Visser (tvprive@gmail.com / 0613138886) of Coen 
van Genderen (coenvangenderen@hotmail.com / 
0629478314). 
 
       

  Rectificatie opbrengst Rommelmarkt 
Voordat de rommel-
markt begon, was het 
papiergeld van de huis 
aan huis verloting al ge-
stort. Per abuis is dit 
zaterdag niet meegere-
kend bij de totale opbrengst. De opbrengst is dus niet 
€16.672 zoals eerder genoemd, maar het mooie bedrag 
van € 18.500. Wij bedanken iedereen hartelijk die hier 
op welke manier dan ook een bijdrage aan geleverd 

heeft. Mooi om te zien 
hoeveel verschillende ta-
lenten we binnen onze ge-
meente hebben! De Rom-
melmarktcommissie. 
 

Meeleven 
*Mw. Anneke Kaai, (Neerpolderseweg 72b-H038, 3381 
JT) heeft inmiddels drie van de vier kuren ondergaan. Op 
1 juli volgt de laatste kuur en dan is het wachten op de 
uitslag van de scan of de operatie kan plaatsvinden en 
de tumor verwijderd kan worden. We bidden om Gods 
zegen en kracht voor haar. 
*Komende dinsdag wordt mw. Zwannie Kortlever-van 
Beuzekom (van Delftstraat 6, 3381 BH) geopereerd aan 
haar voet in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. In de 
dienst bidden we om Gods zegen over de operatie en 
het herstel. 

  Uitslag kleurwedstrijd tentdienst 
Leuk dat er zoveel kinderen vorige week zondag bij de 
tentdienst aanwezig waren. Sommige van hen hadden 
meegedaan met de kleurwedstrijd. Het was voor de jury 
een lastige taak om de mooiste kleurplaten te selecte-
ren, want ze waren eigenlijk allemaal erg mooi! De kin-
deren die een prijs hebben gewonnen zijn: Niek de Kreij, 
11 jaar, Jasmijn in ’t Veld, 9 jaar en Marit Westra, 7 jaar.  
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  Fietsers Chadash   
In de nacht van zaterdag 29 juni zal de groep fietsers 
vertrekken naar de Franse Alpen om daar de bergen te 
bedwingen en na te denken over de Bergrede. Verder 
geeft de zin: "Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, 
en veel laatsten de eersten" enkelen de moed om de 
uitdaging aan te pakken.  
Van u wordt niet verwacht om 
de groep om 4.00 uur uit te 
zwaaien, maar wanneer u de 
reis wilt begeleiden met gebed, 
dan wordt dit op prijs gesteld. 
Op 5 juli hoopt een ieder weer 
veilig in Giessenburg te zijn. 

Gemeentedag 2019 
Kom doe mee! Dat wordt het nieuwe thema voor vol-
gend seizoen. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee-
doet met de gemeentedag, geven we nu alvast de 
datum door nl. zaterdag 21 september. We hebben een 
compleet nieuw programma voor jong en oud, dus 
noteer het vast in de agenda. 
Voor een bepaalde activiteit hebben we lege thee-
doosjes nodig. Wie spaart er met ons mee? Vanaf vol-
gende week zondag staat er een doos bij de kerktoren- 
ingang waar de theedoosjes ingedaan kunnen worden. 

Inzameling oude metalen 
Verheugd kunnen wij u melden dat het inzamelen en 
sorteren van de oude metalen goed loopt. De kruiwa-
gens aan de Neerpolderseweg 19 worden bijna dage-
lijks gevuld met oude metalen. Dank! Inmiddels hebben 
wij een netto opbrengst van ruim € 1000,-- kunnen 
noteren. Een zestal mensen is betrokken bij het sor-
teren en vervoeren van de oude metalen. Vanwege onze 
toenemende vervoersbehoefte zijn wij op zoek naar een 
eigen aanhanger, liefst een stevige zodat we veel me-
taal in één keer kunnen wegbrengen. Tips en aanbie-
dingen zijn hartelijk welkom bij:  Herman Visser: 06-
13030334, corryenhermanv@hetnet.nl 
Piet Aantjes: 06-51341496, p.aantjes@outlook.com 
 
 

Women To Women Giessenburg 
Op zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer 
een sponsorwandeling van Women to Women, het 
vrouwennetwerk van Open Doors, georganiseerd.   
Het thema van deze wandeling is: ‘Wees voorbereid!’   
De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in 
India. Zij krijgen steeds meer te maken met vervolging. 
Het is ontzettend belangrijk dat de Indiase christenen 
worden toegerust in deze onzekere tijd. Open Doors 
geeft ‘Wees voorbereid op vervolging’ trainingen. Door 
de samenwerking met lokale kerken en organisaties 
kunnen deze trainingen door heel India gegeven worden. 
Een medewerker van Open Doors zal ons deze morgen 
hier meer over vertellen. Help je mee om deze trainingen 
mogelijk te maken voor de christenen in India?  
Vanaf 9.00 uur wordt je ontvangen in De Rank met 
koffie en thee. Om 9.15 uur hebben we een geza-
menlijke 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 India. De route is ca. 10 kilometer. Een 
echte uitdaging! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur 
een welverdiende high-tea voor jou klaar.  
Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse 
mogelijkheden tot sponsoring.   Naast het sponsoren 
voor de wandeling vragen we van iedere deelnemer 
€15,- inschrijfgeld. Hiervoor krijg je een mooie georga-
niseerde wandeling, heerlijke versnaperingen onderweg 
en een high-tea na afloop. Mede dankzij verschillende 
sponsoren zal ook een groot gedeelte van dit bedrag 
direct bestemd zijn voor de vervolgde christenen in 
India.   
Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door 
te mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel 

naar 0184-616300. We hopen jou als 
enthousiaste wandelaar te zien op 28 
september! Een hartelijke groet namens 
de werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-
Giessendam.  


