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Bij de diensten  

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

Schriftlezing is uit Johannes 21 vers 1-14. We sluiten 

hiermee aan bij gesprek 2 van blok 2 van het 

Focustraject. Deze keer is hier geen verdere uitwerking 

aan verbonden. Dit zal als herhaling na het hele traject 

weer opgepakt worden.Muzikale medewerking wordt 

verleend door Robert van Eijl (orgel/piano), Maureen van 

Pelt (dwarsfluit), Willemieke van Wingerden, Lidia Faro 

en Lisanne Buchner  (zang).  

In de avonddienst gaat ds. J.W. Sparreboom uit Capelle 

aan de IJssel voor. We lezen Hebreeën 1: 1-3, Hebreeën 

2:1, Hebreeën 3: 7-9 en 12-15 en Hebreeën 4: 1-11.  

De muzikale begeleiding is in handen van Scott Baks 

(orgel/piano) en Esmee in ‘t Veld (dwarsfluit).  

Collecten 

1. Werelddiaconaat   

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 

12-05 Toerustingsavond homoseksualiteit, 20.00 uur, 

in de Rank  

14-05 ophaaldag rommelmarkt, kern van Giessenburg 

 

Afwezigheid 

Door een drietal studiedagen vanwege de interim-

opleiding op het Hydepark in Doorn is ds. Holtslag 9, 10 

en 11 mei afwezig. Bij zaken van pastorale aard kunt u 

contact opnemen met de wijkouderling. 

Opbrengst perkplanten 
De perkplantenverkoop heeft dit 

jaar € 2804,60 opgebracht.  

Alle kopers en verkopers hartelijk 

bedankt!  

 

Bij de preek in de morgendienst 

 
De afbeelding toont een boot uit de tijd van Jezus. 

Kenmerkend is dat het roer iets over het midden aan 

stuurboordzijde zit en niet aan de achterkant. 

Muziek voor de avonddienst 

Voor de dienst wordt het ‘Da Pacem Domine’ van Arvo 

Pärt, gespeeld. De muziek past bij 4 en 5 mei, en bij het 

thema van de preek. De tekst van het Da Pacem Domine 

is vertaalt iets als:  

Geef ons vrede Heer in onze dagen, omdat er niemand 

anders is, die voor ons wil vechten, dan U, onze God. 

 Halleluja. 

Vanuit de kerkenraad - jaarrekening 2021 

De jaarrekeningen van het college van Kerkrent-

meesters is opgemaakt. De rekening geeft een 

voldoende positief resultaat. Daarvoor is dankbaarheid.  

In de kerkenraadsvergadering van 5 mei is de 

jaarrekening vastgesteld. Voor de leden van de 

gemeente is er gelegenheid om de jaarrekeningen in te 

zien of daar vragen over te stellen. Daarvoor kunt u tot 

16 mei contact opnemen met Kerkrentmeesters dhr. 

Arie de Bruin adebruin@hervormdgiessenburg.nl. De 

jaarrekening van de diaconie wordt D.V. vastgesteld in 

de vergadering van 2 juni. Daarna is er ook de 

gelegenheid om de jaarrekening van de diaconie in te 

zien. 
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Muskathlon@Home – Molentocht editie    

Zaterdag 25 juni is er een nieuwe editie van de 

Muskathlon@Home en ook dit jaar willen we de 

uitdaging aangaan om met zoveel mogelijk gemeente-

leden mee te doen en dat gaan we doen door een 

(zomer-)Molentocht te organiseren. Wij zetten een 

parcours uit dat de officiële molentocht routes zoveel 

mogelijk zal benaderen, inclusief stempelposten. 

Deelnemers kunnen deze routes afleggen met een 

zelfgekozen afstand en sport (hardlopen/wandelen, 

(race)fietsen, skeeleren etc.) en halen hiermee geld op 

voor kinderen in armoede, vervolgde christenen of 

vrouwen die vastzitten in gedwongen prostitutie. Voor 

meer info zie: hervormdgiessenburg.nl/muskathlon 

home-molentocht -editie/ of neem contact op met 

Daniel Holtslag (06-13866530). 


