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Bij de diensten  

In de morgendienst gaat ds. H.L. Versluis uit Ede voor. 

De schriftlezing is uit Romeinen 8 : 1 – 13. Het thema 

van de preek is: Leven in vrede door de Geest (Romeinen 

8 : 6b). Muzikale medewerking wordt verleend door 

Anneke van Genderen (orgel/piano) en Ruth van 

Veldhuizen (dwarsfluit).  

In de avonddienst gaat ds. J. van der Kolk uit Ede voor. 

De schriftlezing is uit  Mattheus 13: 24-30 en 36-43 en 

uit 2 Petrus 3:8-10a en 12b-15a. Het thema van de 

preek is: De liefde is geduldig en hoopt alles. De 

muzikale begeleiding is in handen van Robert van Eijl 

(orgel/piano) en Liezeke Schakel (saxofoon).  

Collecten 

1. Diaconie: Woord en Daad 

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 

23-05  inleveren spullen rommelmarkt, 19.00–20.00 uur 

25-05 inleveren spullen rommelmarkt, 19.00–20.00 uur 

26-05 Hemelvaartsdag, kerkdienst 9.30 uur 

Jeugddienst 29 mei 
God maakt een weg waar geen weg (meer) is! 

Op zondag 29 mei hebben we weer een jeugddienst met 

als thema: "God baant een weg waar geen weg is". Loop 

jij vast in je opleiding, school, werk of relaties? Lijkt je 

toekomst er niet zo mooi uit te zien? En zie je niet meer 

hoe het verder moet? We hopen daar met elkaar mee 

bezig te zijn, en zijn benieuwd wat God ons daarover te 

zeggen heeft. Graag tot dan! De Jeugddienstcommissie 

Meeleven 

 Hetty den Boer (Wilhelminalaan 88, 3381 BR) is 

afgelopen maandag aan de knie geopereerd. Het herstel 

vergt enige tijd, maar gelukkig mocht zij weer 

thuiskomen. We wensen haar Gods zegen toe en bidden 

om een goed herstel. 

 Ina Bax (Doetsevliet 3, 3381HA) is donderdag opge-

nomen in het ziekenhuis te Dordrecht vanwege een 

infectie in de gal en galwegen waaraan ze vorige week 

was behandeld. Wanneer de antibiotica goed aanslaat 

hoopt ze  begin van de week thuis te komen. In de voor-

bede willen we haar gedenken. 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de vele mooie kaarten met felici-

taties en bloemen die we hebben ontvangen i.v.m. ons  

50-jarig huwelijksjubileum. Hartelijke groet uit Ermelo, 

Pleun en Ditsy Tromp 

Kopij ‘Zaaier’  
I.v.m. Hemelvaartsdag moet de kopij één dag eerder bij 

de drukker zijn. De kopij daarom graag uiterlijk maandag 

23 mei a.s. vóór 09.00 uur mailen naar: zaaierberichten 

@hervormdgiessenburg.nl. 

Huwelijksjubilea 

 Op dinsdag 24 mei mogen Arie en 

Janny de Jong (van Drenckwaert-

straat 17, 3381 BJ) gedenken dat 

zij 50 jaar geleden in het huwelijk 

zijn getreden. Van harte willen we jullie samen met 

kinderen en kleinkinderen feliciteren met dit jubileum 

en wensen we jullie Gods zegen en nabijheid toe. 

 Zaterdag 28 mei zijn Bas en Margriet de Hoop 

(Peursumseweg 65, 3381 KT) 40 jaar getrouwd. Van 

harte willen we jullie feliciteren met dit huwelijks-

jubileum en wensen we jullie samen met jullie kinderen 

Gods zegen toe. 

Chadash 
Er zijn nog een paar plekken beschikbaar voor de 

fietsweek in de Alpen. De groep is gemêleerd dus jij 

past er zeker tussen. Het is van 13-19 augustus en 

naast een racefiets en een helm m oet zeker ook je 

Bijbel mee. Kun jij straks zeggen Alpe D’Huez beklom-

men te hebben en dat je niet alleen lichamelijk, maar  

ok geestelijk grensverleggend bezig bent geweest? 

Meer info via ds. Holtslag 
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Muskathlon - Stempelaars gezocht!  

Op zaterdag 25 juni doen we mee met de 

Muskathlon@Home en gaan we met elkaar sporten 

voor het goede doel. Met elkaar leggen we (een deel 

van) de Molentocht route wandelend, fietsend, hard-

lopend, skeelerend of per kajak af. De aanmeldingen 

stromen binnen (aanmelden kan nog steeds) en we 

zitten inmiddels al bijna op 60 deelnemers. Maar een 

Molentocht is niet compleet zonder stempelposten en 

hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers! Lijkt u het 

leuk om de deelnemers aan te moedigen en van een 

stempel, een hapje en een drankje te voorzien ergens 

langs de route, geeft u zich dan op bij Daniel Holtslag 

(06 138 665 30).  

 

Dabarwerk 

We willen u even een update geven van het Dabarwerk, 

waar wij als gemeente aan meewerken. Doordat 

recreatiewerk op camping Molenwaard niet meer 

mogelijk is zoals we dat gewend waren, hebben we nu 

in samenwerking met het landelijk Dabar een nieuwe 

opzet uitgewerkt. We willen deze zomer 4 weken lang 

elke week 8 a 10 gezinnen, die zich dit financieel niet 

kunnen veroorloven, een vakantie aanbieden op onze 

tijdelijke pop-up camping in Oud Alblas. Wij hebben u 

daar als gemeente ook bij nodig.  

Teamleden Dabar 

Ben je tussen de 17 en 25 jaar, en lijkt het je leuk om 

met leeftijdsgenoten een recreatieprogramma op onze 

kleine camping in Oud-Alblas te verzorgen, geef je dan 

snel op. Van 16 juli t/m 13 augustus is onze camping 

open. Heb je 1 of misschien wel 2 weken tijd om met 

het Dabar-team de jongeren van de camping een leuke 

vakantie te bezorgen, geef je dan snel op. Stuur een 

berichtje naar: Theo Terlouw 06-53527393 

Caravans, vouwwagens en tenten 

Voor onze pop-up camping zijn wij nog op zoek naar 

caravans en/of vouwwagens. Ook een grote tent zou 

kunnen maar we zitten op een weiland, en dat is dus 

niet zo’n heel vlak terrein. Dus heeft u een caravan of 

vouwwagen of grote tent, die u ons 5 weken (11 Juli 

t/m 16 Aug) wilt uitlenen, neem dan contact op met 

Theo Terlouw, Kerkhoflaan 17, Fam.terlouw1999 

@gmail.com, of 06 535 273 93. 

Paaskaartenactie - reactie 

Namens de PI Heerhugowaard wil ik jullie heel hartelijk 

danken voor de fantastische doos Paaskaarten die we 

mochten ontvangen. We hebben de kaarten allemaal 

even door onze handen gehad om te checken of er geen 

achternamen vermeld waren en dan pas besef je met 

hoeveel passie de mensen deze kaarten allemaal 

hebben geschreven. Ontroerende wensen, hartverwar-

mende teksten en inspirerende gedichtjes, allemaal 

met de hand geschreven. De kerkgangers konden de 

kaarten na afloop van de Paasdienst meenemen en 

omdat we er zoveel hebben, delen we nu nog steeds 

kaarten uit aan het einde van de kerkdiensten, dat 

wordt zeer gewaardeerd. Dus namens de PI 

Heerhugowaard, nogmaals heel hartelijk dank voor alles 

wat jullie voor ons hebben gedaan. Zegen bij jullie werk!  

EO-jongerendag 2022 

Op zaterdag 11 juni 2022 vindt weer de EO-

Jongerendag plaats; net als drie jaar geleden in AHOY in 

Rotterdam. Het thema van deze dag is #SPEAKLIFE. De 

artiesten en sprekers kun je zien via de onderstaande 

link; met onder andere Lecrae en Gor Khatchikyan zal 

het sowieso een prachtige dag worden! Net als de 

afgelopen jaren zal er weer een bus vertrek-ken vanuit 

Giessenburg. Wil je met de bus mee, dan moet je je 

opgeven! Dat kan als volgt: 1) Stuur een mail naar: 

jeugdwerkgiessenburg@gmail.com 2) Vermeld je naam 

/ namen en daarbij behorende mailadres(sen). 3) 

Vermeld ook je mobiele telefoon-nummer! Heenreis: 

zaterdag 11 juni om 11:45 uur vanaf het Tilplein, 

Giessenburg. Terugreis: vanuit Rotterdam 's avonds na 

afloop om 21:45 uur. Kosten: €8,00 p.p. voor een 

retourtje. Contant betalen voor het instappen! App je 

vrienden en spreek met elkaar af om erheen te gaan; en 

reserveer zelf jouw ticket via https://beam. 

eo.nl/evenement/eo-jongerendag 


