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Bij de diensten  

In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. In deze 

dienst neemt de zondagsschool afscheid van de 

kinderen uit groep 8. Het thema van de dienst is “Jezus, 

de Levende in ons midden”. Dit is het eerste gesprek 

van blok 2 van het Focustraject. Vanuit de Bijbel lezen 

we Lukas 24:13-32. Vanmorgen is er een gedrukte orde 

van dienst, zoals deze er was bij de belijdenisdienst en 

zal zijn op 15 mei bij de bevestiging van ambtsdragers. 

Met de invoering van Kleurrijk is afgesproken om 

liturgieën zoveel mogelijk te beperken. Houdt u er 

daarom rekening mee uw eigen bundels mee te nemen, 

zodat de bundels in de kerk door gasten gebruikt 

kunnen worden. Muzikale medewerking wordt verleend 

door Robert van Eijl (orgel/piano), Eliseba van Zuthem 

(dwarsfluit), Ronald Overduin (gitaar), Marijke de Kuiper 

(cajon), Margreet Muijlwijk en Jennina Zwijnenburg 

(zang).  

In de avonddienst gaat ds. M. Dubbelman uit 

Hardinxveld-Giessendam voor. We lezen uit Jesaja 40: 

1-11. De muzikale begeleiding is in handen van Anneke 

van Genderen (orgel/piano) en Loïs Troost (hobo). 

Collecten 

1. Diaconie  (Eleos) 

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

beroepstraining voor de allerarmsten op de Filipijnen. 

Agenda 
28-04 Focus-Emmaüswandeling, 9.15 uur 

28-04 Open Focus Avond, 19.45 uur in de Rank 

29-04  Perkplantenactie, langs de deur 

30-04   Perkplantenactie, bij de Rank 

Kopij ‘Zaaier’:  
I.v.m. de meivakantie zal de volgende ‘Zaaier’ voor twee 

weken zijn. Wilt u hier rekening mee houden betreffende 

het aanleveren van kopij. Deze kunt u aanleveren tot 

maandag 25 april 9.00 uur. e-mail: 

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl. 

Gebedskalender 

Zondag 1 mei ligt de nieuwe 

gebedskalender voor u en jou weer 

klaar in de kerk en in de Rank. De 

kalender is ook te lezen op de site 

van de kerk en kan gevolgd worden 

op de kerkapp. Voor het aanleveren 

van gebeds-punten via de mail is 

het adres: annemarie verspuij@live.nl. 

Bedankt 

 Broeders en zusters gemeenteleden, langs deze weg 

wil ik jullie van harte bedanken voor álle blijken van 

meeleven na mijn heupoperatie. Hartverwarmend...! 

Annemarie Verspuij 
 Lieve mensen, dank jullie wel voor de warme deken aan 

kaarten die ik van jullie krijg. Het meeleven, de 

betrokkenheid en het gebed doen me heel goed. De 

gezondheid gaat langzaamaan terug, maar daarmee 

komt de hemelpoort dichterbij en daar verlang ik naar. 

Jannie de Groot- Korevaar 

In herinnering 

In de leeftijd van 77 jaar is op 18 april overleden Jan 

Both. Met zijn vrouw Lenie woonde hij aan de van 

Brederodestraat 57. Na een leven gewerkt te hebben in 

de bagger is ruim 6 jaar geleden bij hem prostaatkanker 

geconstateerd. Het was reeds uitgezaaid in de botten. 

Omdat de tumor drukte op zenuwen kreeg hij te maken 

met verlies van kracht in de benen en was thuis blijven 

geen optie meer. Na in het Gasthuis geweest te zijn 

verbleef hij op het laatst in verpleeghuis Tiendwaert. 

Maandagmorgen 25 april is er ’s middags gelegenheid 

tot condoleren van 14:30-15:30 uur. In besloten kring 

zal voorafgaand, en aansluitend aan de dienst van 

Woord en gebed, de begrafenis plaats vinden. In de 

dienst lezen we 1 Korinthe 13 over de liefde. In de 

voorbede gedenken we zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen. 
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Perkplantenactie 
Op 29 en 30 april is er weer een 

perkplantenverkoop. Vrijdag ko-

men we bij u langs en op zaterdag 

staat er een kar bij de Rank. Als u 

mee wilt helpen, schroom niet en 

kom!  Aanmelden via 06 81558062 

Gemeentedag 2022 
Op zaterdag 24 september staat de gemeentedag 

gepland. Als commissie zijn we al druk bezig om een 

mooi programma voor die dag samen te stellen, dus zet 

deze datum alvast in de agenda. We hopen op een 

mooie dag waar we samen als gemeente met elkaar de 

start van de opening van het winterwerk kunnen vieren. 

Vriendelijke groet namens de gemeentedagcommissie: 
Wilrik, Jasper, Diana, Lisette, Jennina en Jan-Kees. 

Toer voor het Goede doel 
De IZB organiseert jaarlijks een fietstocht langs en ten 

bate van missionaire projecten. Er is een tocht voor 

gewone fietsen en e-bikes en twee tochten voor 

wielrenners. De start is dit jaar op 11 juni in 

Giessenburg. Er is een rit van 60 km naar “het Badhuis” 

in Zwijndrecht en tochten van 110 en 150 km naar 

“Crux” in Rosmalen met een tweede stop in Heusden. 

Hier wordt verteld over Areopagus en in Giessenburg 

over het Focusproject. Meer info en aanmelden op 

www.toervoorhetgoededoel.nl. 

Sponsorwandeling Open Doors 
Vandaag zullen er na de dienst flyers worden uitgedeeld 

voor de sponsorwandeling van Open Doors. Het geld dat 

we dit jaar d.m.v. de sponsoring ophalen is bestemd 

voor de vervolgde christen in Nigeria. Mocht u niet mee 

kunnen wandelen maar wilt u wel een sponsoring doen 

voor dit goede doel dan is dit heel fijn en zeker mogelijk. 

Op de site https://site.skgcollect.nl/298/ (ook bereik-

baar via hervormdgiessenburg.nl) heeft u hiervoor 

online de mogelijkheid. Onder het kopje 

Women2Women via de link staat hierover verdere 

informatie. Vriendelijke groet, Werkgroep Giessenburg 
en Hardinxveld 

 

Rommelmarkt 2022 
Heeft u er ook weer zo´n zin in?! Spullen ophalen, 

spullen uitzoeken, alvast lekker neuzen tussen de 

spullen, de spullen weer verkopen; dat komt goed uit 

dan! Want het staat allemaal weer te gebeuren; 18 juni 

is het zover! Binnenkort valt bij u en jou de informatie 

betreft de ophaal- en brengmomenten door de bus. De 

eerste ophaal,- en brengochtend is zaterdag 14 mei en 

zaterdag 21 mei doen we dit nog eens dunnetjes over. 

Omdat we bij deze editie 3 maanden werk in 1 maand 

gaan proppen, vraagt u zich misschien af hoe we al dit 

werk gaan uitvoeren? Dat heeft flink wat vergader-

uurtjes gekost, maar we zijn er gemakshalve maar 

vanuit gegaan dat alle vrijwilligers van de editie 2019 

ook vrijwilliger zijn voor de editie 2022. Kunt u echt niet, 

dan mag u zich vrijwillig afmelden bij Gerard de Jong of 

Arjan van der Vlist. 

Chauffeurs Kerkauto 
De oproep om als chauffeur u aan te melden voor het 

rijden van de kerkauto heeft uiteindelijk 14 positieve 

reacties opgeleverd. Daarvoor hartelijk dank. Er is nu 

een rooster gemaakt tot begin oktober. Het is altijd nog 

mogelijk, als u ook mee wilt draaien in het rooster van 

chauffeurs  om u op te geven.  Zodat  gemeenteleden, 

die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen, toch de 

gelegenheid krijgen om de diensten bij te wonen. U kunt 

dat doorgeven bij de contactpersoon voor de kerkauto: 

Lizette de Kreij-Vlok, tel. 06-28527440, per mail: 

settesok@hotmail.com. 

Kennismaking proponent J.H. Menkveld  
Als beroepingscommissie blikken we terug op een 

mooie kennismakingsavond met proponent J.H. (Joren) 

Menkveld en zijn vrouw Jolien. Als start namen zij deel 

aan een gezamenlijke maaltijd, die door leden van de 

beroepingscommissie was bereid. Vervolgens was er de 

kennismaking met de gemeente in drie blokken. Mooi 

ook te constateren dat er van de afvaardiging van de 

clubs, kringen enz. een grote deelname was, waaronder 

ook veel jeugd. Donderdagmiddag 28 april is er nog een 

kennismaking met het dorp, waarop we veel beziens- 

en wetenswaardige punten willen bezoeken en op 1 mei 

zal hij voorgaan in de morgendienst. We hopen dan dat 

beiden een goede indruk hebben gekregen van onze 

gemeente en ons dorp, en leggen zijn/hun beslissing in 

handen van onze Heere. 
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Bij de preek in de avonddienst  

(Jesaja 40: 1-11): 

De monumentale Isjtarpoort, de belangrijkste toegang 

tot de stad Babylon waar Israel in 586 voor Christus in 

ballingschap naar toe werd gevoerd. 

 

 

Projectkoor 
Beste mannen van Giessenburg, in Hardinxveld starten 

we met een gemengd projectkoor, dames zijn er volop, 

maar we kunnen nog mannen gebruiken. Dus wie tijd en 

zin heeft is van harte welkom. We oefenen 5 

dinsdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur. (vanaf 10 

mei) en zingen in de avonddienst van 19 juni in de Oude 

Kerk te Hardinxveld-Giessendam. Het zijn voor de 

Giessenburgse mannen bijna allemaal bekende liederen 

die we eerder hebben gezongen. Opgeven via 0184 

653310 of 06 49642995 (een whatsapp bericht). 

Hartelijke groeten, Jorieke Dubbelman 

Open Focus Avond 
‘Jezus, de levende in ons midden’ - Nu het winter-

seizoen geëindigd is, mis je misschien de verdieping in 

je geloofsleven of de ontmoeting met dorpsgenoten? 

Om aan die behoefte gehoor te geven gaan we in de 

zomermaanden door met laagdrempelige Open Focus 

Avonden. Donderdag 28-04 is er een Open Focus avond 

met als thema ‘Jezus, de levende in ons midden’. Eerder 

spraken we over hoe Jezus ons ontmoet, aanspreekt, 

aanziet en aanraakt. Deze avond kijken we naar hoe Hij 

als levende in ons midden is. Inloop om 19:30 met 

koffie en thee en we starten om 19:45. Dus wil je 

instappen en / of zoek je verdieping, weet je van harte 

welkom! 

Focus ‘In bewegingsopdracht’  
De opdracht in deze Focusdienst luidt; ga wandelen of 

fietsen in tweetallen met als gespreksleidraad de A6 

Focus-wandelflyer. Hierop staat de uitleg hoe je een 

gesprek kunt hebben over de Bijbeltekst van deze 

Focusdienst (Lukas 24: 13-32) tijdens de wandeling. 

Flyer niet ontvangen? Print hem vanaf de site of haal 

een A6 formaat op de boekentafel in de kerk, de grote 

hal in De Rank of Het Boekwinkeltje. Deel gerust uw 

verhalen of belevenissen over deze wandeling of 

fietstocht via focus@hervormdgiessenburg.nl of in de 

kerkapp. Wandel je liever in groepsverband, zie dan de 

uitnodiging ‘gezamenlijke Focus- Emmaüswandeling’. 

Gezamenlijke Focus-Emmaüswandeling  
Wie gaat er mee? Donderdagmorgen 28 april 

verzamelen we op parkeerplaats bij de sporthal De 

Giessenhal voor een Focus-Emmaüswandeling. Een 

wandeling waarin we ook een deel Sportief Wandelen. 

We starten om 09:15 tot ongeveer 11:00, trek 

gemakkelijke wandelschoenen en laat je verrassen. 

Opgeven kan bij Corrie Visser tel: 0184-652657 of 

corryenhermanv@hetnet.nl. 
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Elders verblijvende gemeenteleden 
We vermelden de adressen van de gemeenteleden die 

buiten het dorp worden verpleegd zodat u en jij blijk kan 

geven van verbondenheid door het sturen van een groet 

uit Giessenburg. 

Tiendwaert -Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-

Giessendam 

 mw. M.H. van der Pijl - Golverdingen, afd. Den Bout 

 mw. A.E. van Beest – Visser, afd. De Buurt 

Woon- en zorgcentrum De Lange Wei - Rembrandthof 

85, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam 

 Mw. A.W. Boogaard-Bouwman (kamer 143) 

 Mw. S. Wijnja – Zeilstra, (kamer 139) 

 Mw. M. Dame-Lemmen, (kamer 451) 

 Mw. G. Timmer – Versluis (kamer 89) 

 Mw. P. Donk – Hakkesteeg (kamer 227) 

Woon- en zorgcentrum “Pedaja” - Claversweer 1, 3371 

PR, Hardinxveld-Giessendam 

 Mw. J. Harrewijn-Versluis (kamer 008) 

Woon- en zorgcentrum “Open Vensters” - Prinses 

Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide 

 Mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk, kamer 216 

Waerthove - Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht 

 Dhr. D. IJzerman, De Alblas 

Het Gastenhuis Zuidbliek - Kruithoorn 2, 4208, CJ 

Gorinchem 

 Dhr. A.D. Donk, kamer 19 

Matthijs Marijke - Sluis 1, 3381 DK Giessenburg 

 Joke Slob 

ASVZ: ‘De Merwebolder - Groenenweer 19, 3363 XP, 

Sliedrecht 

 Lidewij Hardendood 

ASVZ: ‘De Merwebolder - Spoelmaker 3, 3363 WH 

Sliedrecht. 

 Klazina van Bruggen 

De Fontein - Gildeweg 76 L, 4204 GJ Gorinchem. 

 Gerdina Hak 

Woonlocatie Griendweg - Griendweg 16 D, 4208 AA, 

Gorinchem 

 Jimi Romeyn 

Verder in Gorinchem 

 Hans Donk, Wijnkoperstraat 94L, 4204 HK 

 Sitska Ouwerkerk, Nieuwstad 207 A, 4201GN 

De Dr. Mr. W. v/d Bergstichting - Zwarteweg 20, 2201 

AC, Noordwijk 

 Dhr. T. de Vos 


