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Bij de diensten
Bij de diensten

Welkom nieuw ingekomenen

In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De schriftlezing is 1 Korinthe 9 : 24 - 27 en Hebreeën 3. Het gaat
om de vraag of we volhouden en geestelijk in conditie
blijven of dooft het vuur van de Geest langzaam uit.
Muzikale medewerking wordt verleend door Anneke van
Genderen (orgel/piano), Ruth van Veldhuizen (piano),
Annelise Dijksman (harp/zang) en Cees Toet (zang).
De avonddienst is een jeugddienst waarin ds. M. Dubbelman voorgaat. Het thema is: Eén weg, of meerdere
wegen naar God? Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid
en het leven”, maar voor veel mensen komt dit over als
een extreme en intolerante uitspraak. Niet alleen in de
tijd van Jezus, maar ook in onze tijd. In eerste instantie
kan het overkomen als arrogant en lijkt het mensen buiten te sluiten. Over deze vragen willen we gaan nadenken. De muzikale begeleiding is in handen van Chris van
Veldhuizen (orgel), Feline van Tuijl (piano), Lidia Faro
(gitaar), Willemieke Goosens (Percussie), Ruth van
Veldhuizen (dwarsfluit), Maarten Korevaar (basgitaar)
en Willeke faro & Annelise Dijksman (zang).

De afgelopen periode zijn we in gebreke gebleven met
het vermelden van mensen die nieuw in onze gemeente
gekomen zijn. We hopen het weer op te pakken. Sinds
enige tijd woont Annemieke van Wijngaarden met haar
zonen Hube en Wieger aan de Wilhelminalaan 17. Van
harte welkom in ons midden.

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

WIE HELPT!?
Elke maandagmorgen wordt er in de
kerk door een tweetal gemeenteleden de stofzuiger gehanteerd en
wat lichte schoonmaakwerkzaamheden verricht. Gemiddeld is men
hier een uurtje samen mee bezig, en
aangezien we momenteel met een
klein clubje zijn zou het prettig zijn als er wat uitbreiding komt. Bovendien ben je niet iedere week aan
de beurt. Gemiddeld één keer in de 4 weken, en uiteraard in overleg. Verder na afloop uiteraard naar de Rank
om met de vrijwilligers daar gezellig aan de koffie het
afgelopen weekend door te nemen enz. WIE HELPT?
Reactie graag naar Henk Hardendood
hhardendood@hervormdgiessenburg.nl of Ed Bohré
ebohre@hervormdgiessenburg.nl / 06-51896526

Doopdienst

Dhr. Gerrit Vonk en mw. Coosje Vonk-van
Dam (van Delftstraat 2, 3381 BH) hopen
donderdag 3 juni 50 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit gouden jubileum en we wensen hen Gods zegen toe.

Zondagmorgen 6 juni mag de heilige doop bediend
worden. Gedoopt zullen worden Joël de Vries, zoon van
Ben en Daniëlle de Vries (Nijverheidsweg 1, 3381 LM)
en David van der Leer, zoon van Johannes en Martine
van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 3381 AN).
In het gebed vragen we om Gods zegen over de
dopelingen en hun ouders.

Meeleven

Agenda

• Arie Stam (Emmalaan 21, 3381AJ) zal naar alle
waarschijnlijkheid deze week geopereerd worden. In
de voorbede bidden we om een zegen over de operatie
en voor een goed herstel.
• Arie-Jaap de Kok (Parallelweg 136, 3371GG) is weer
thuisgekomen nadat hij een nieuw ICD-kastje gekregen heeft.

01-06 Gemeenteavond Focustraject
04-06 Boekwinkeltje, 13.00 – 18.00 uur Rank
,, Verkoop bundel Kleurrijk, 14.00 – 20.00 uur Rank
,, Ophalen oud papier
,, Verkoop collectebonnen, 18.30 – 20.00 uur Rank
,, Inspiratieavond Muskathlon, 20.00 uur Rank

Huwelijksjubileum

Liturgie morgendienst

Liturgie avonddienst

Gezang 442 : 1
Stil gebed / Votum en groet
Gezang 250 : 4 + 5
Wetslezing
Psalm 86 : 6
Gebed / Kindermoment
Klr 104 – Lees je Bijbel
Schriftlezing: 1 Korinthe 9 : 24 – 27
Hebreeën 3
Psalm 95 : 4
Preek
Klr 126 - Familie
Dankgebed en voorbede / Collectemoment
Psalm 67 : 1 (N.B.)
Zegen

OTH 190 – Heer, U bent mijn leven
Stil gebed
Votum & Groet
Opw 832 – Jezus, overwinnaar
Geloofsbelijdenis
Gezang 75 : 14 + 15
Gebed
Schriftlezing: Johannes 14 : 1 – 10
Psalm 89 : 13 (N.B.)
Preek – Eén weg?
Opw. 684 - Adembenemend
Dankgebed
Collecte
Opw 586 – Hij is Heer
Zegen

Kleurrijk 104 – Lees je bijbel

Muskathlon@Home - Inspiratieavond

Lees je bijbel, bid elke dag
bid elke dag, bid elke dag
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag
dat je groeien mag, dat je groeien mag
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag

Op 26 juni gaan we samen sporten voor een ander. Door
die dag actief bezig te zijn halen we geld op voor Open
Doors en vervolgde Christenen. Al bijna 70 Giessenburgers, gezinnen, stellen, vrienden en buren, hebben
zich ingeschreven en gaan fietsen, hardlopen, zwemmen of wandelen.
Op vrijdagavond 4 juni organiseren we een inspiratieavond voor deelnemers en belangstellenden. Tijdens
deze avond zal Jan den Toom ons meenemen in het
leven van vervolgde Christenen en het werk van Open
Doors. Jan is al jarenlang bij Open Doors betrokken, o.a.
door middel van het smokkelen van bijbels, en zal
vertellen over zijn ervaringen en de impact van Open
Doors. De avond begint om 20.00 uur en zal
plaatsvinden in de Rank. Onder de huidige regels is hier
plek voor 20 personen en we hebben nog een aantal
plaatsen beschikbaar. Iedereen, of je nou meedoet met
de Muskathlon@Home of gewoon interesse hebt in het
werk van Open Doors, is van harte welkom (zolang er
plek is)!
Vooraf aanmelden is nodig en kan door een berichtje te
sturen naar Coen van Genderen (0629478314 /
coenvangenderen@hotmail.com) . Meer informatie
over de Muskathlon@Home is te vinden op
https://home.muskathlon.nl/teamsmuskathlon/muskathlon-giessenburg. Hier kunt u ook
de deelnemers van Team Giessenburg sponsoren!

Read your bible, pray every day
pray every day, pray every day
Read your bible, pray every day
if you want to grow, if you want to grow
if you want to grow
Read your bible, pray every day,
if you want to grow

Kleurrijk 126 - Familie
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.
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Opschaling kerkbezoek.
De persconferentie van afgelopen vrijdag is ingegaan op
enige versoepelingen. Per 5 juni is de verwachting dat voor
de routekaart voor kerken er een opschaling geldt van
"zeer ernstig" naar “ernstig". Dat betekent dat er ruimte
is voor een bezetting van 60 personen. Onder het voorbehoud dat deze regeling definitief gaat gelden, willen we
vanaf 6 juni van de mogelijkheid gebruik maken. Het is
mooi en goed om als gemeente rondom het Woord bijeen
te zijn. Op zondagmorgen 6 juni is er een doopdienst, op
13 juni is er ’s morgens de belijdenisdienst en op 20 juni
hopen we het avondmaal te vieren. Voor deze diensten
worden direct betrokkenen uitgenodigd. Over de vieringen
van het Heilig Avondmaal volgt volgende keer nadere
berichtgeving. De Covid-commissie zal de nieuwe mogelijkheden vanaf 6 juni bekijken en de passende regelingen
en uitnodigingen uitwerken.
Ook voor De Rank geldt, indien de opschaling doorgaat, dat
er tot een max van 30 personen bij kerkelijke activiteiten
kunnen worden toegelaten. En uiteraard hopen we dat de
omstandigheden de komende tijd nog meer verbeteren,
zodat de mogelijkheden verder uitbreiden. Het houden van
voldoende afstand en het dragen van het mondkapje bij
verplaatsing blijft nog steeds van toepassing. We blijven
u waar nodig op de hoogte houden van eventuele aanpassingen en regelingen.

Liedbundel Kleurrijk
Vanaf 21 mei tot 2 juli is elke vrijdag-middag
van 14.00 uur –18.00 uur de liedbundel
Kleurrijk te verkrijgen (te koop ‘-) in de Rank.
De prijs per bundel bedraagt € 6,50. We
zingen al een poos liederen uit Kleurrijk, maar nu is dan
het moment aangebroken dat we zelf één of meerdere
exemplaren aan kunnen schaffen, en op veler-lei
momenten kunnen putten uit de liederenschat die er in
verzameld is.

Gemeenteavond IZB FocusScan
dinsdag 1 juni om 20.00 uur
A.s. dinsdagavond om 20.00 is het zover! De IZB zal de resultaten van de FocusScan presenteren en een uitleg geven over het Focustraject.
De FocusScan is één onderdeel van. Als tweede onderdeel
zal deze gemeenteavond een aanvulling zijn voor het Focusonderzoek. De IZB zal na deze twee onderdelen het
onderzoek compleet maken d.m.v. een 1 op 1 gesprek met
beide predikanten. Hierop volgend zal de IZB een rapport
opmaken om een voorstel uit te brengen aan de Focus-

projectgroep op 15 juni. Op 1 juli zal de Focus-projectgroep samen met de IZB het rapport aan de kerkenraad
toelichten t.b.v. de besluitvorming aangaande de missionaire roeping van de gemeente.
Het onderzoek is zoals u leest nog niet afgerond. Daarom
is uw aanwezigheid op de gemeenteavond belangrijk. Zo
kunnen we een nog breder beeld vormen ter aanvulling op
de scan. Voor ons allen een kans om onze gedachten en
beleving te delen en iets toe te voegen aan het geheel.
Ook als u de enquête niet ingevuld heeft, heten we u van
harte welkom om uw input te geven!
Tijdens de avond gaan we middels enkele stellingen die
hierop betrekking hebben met elkaar in gesprek. De interactie voor wat betreft het reageren op stellingen zal via
Whats@pp gaan. Hiervoor zal er op 1 juni een telefoonnummer beschikbaar zijn. Vanuit de huiskamers kunnen
we daardoor ook actief meedoen aan het gesprek en de
verhalen delen achter de stellingen die gegeven worden
n.a.v. de FocusScan.
Aanwezig in kerk
De gemeenteavond wordt vanuit de kerk gehouden waar
we met een beperkt aantal mensen aanwezig kunnen zijn.
Als u dinsdag aanwezig wilt zijn in de kerk, kunt u zich opgeven via de mail bij Adriaan van Houwelingen. Zijn emailadres is amvhouwelingen@gmail.com. Geef in de mail aan
met hoeveel u komt en de namen van de mensen met wie
u komt i.v.m. de RIVM richtlijnen. De eerste 40 reacties
heten we welkom middels een bevestiging per email.
Wanneer dit beperkte aantal van 40 bezoekers bereikt is,
zullen de daaropvolgende reacties een email ontvangen
met de vraag om vanuit uw huiskamer de avond te volgen.
Vanwege de RIVM richtlijnen zal er helaas geen koffie
geschonken worden tijdens de avond, die mag u thuis
alvast drinken voordat u komt.
Net als tijdens de kerkdiensten kan iedereen de avond live
online via de link op de website volgen en nadien terugkijken. Als Focus-projectgroep zien wij uit naar uw aanwezigheid in de kerk of vanuit de huiskamers, omdat uw
betrokkenheid en input een waardevolle aanvulling voor
het onderzoek betekent. Nieuwsgierig geworden naar wat
het IZB Focustraject inhoud? Ga dan snel naar:
https://www.izb.nl/het-izb-focustraject

Bedankt!
Graag willen wij iedereen bedanken voor het ontvangen
medeleven, door telefoontjes en de vele kaarten die wij
mochten ontvangen tijdens mijn ziekenhuis opname en
na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Deze blijken van
medeleven hebben mij en mijn vrouw goed gedaan.Mede
namens mijn vrouw Annelies hartelijk dank, Lo Boer

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl
Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl
Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

