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Bij de diensten  
Deze zondag vieren we het Heilg Avondmaal zowel in de 
morgen- als in de avonddienst.  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen 
Handelingen 6 : 1 + 2 en Johannes 13 : 1 – 20.  
De nadruk zal liggen op de verbondenheid  
met de Heere Jezus en met elkaar.  
De muzikale begeleiding is in handen 
van Anneke van Genderen (orgel/piano). 
In de avonddienst gaat  
ds. M. Dubbelman uit Hardinxveld-Giessendam voor.  
We lezen Lucas 7: 1 – 10 en staan stil bij de autoriteit 
van Jezus. Muzikale medewerking wordt verleend door 
Scott Baks (orgel/piano).  

Collecten 
1. Diaconie – The Mall Jongerenwerk Gorinchem 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
01-06 Ophalen oud papier 
     ,, Verkoop collectebonnen 18.30 - 20.00 uur Rank 
02-07   Boekwinkel open, 10.30-15.30 uur 

Meeleven 
• Joop van der Sande (Van Wenastraat 37, 3381 BK) 

heeft deze week te horen gekregen dat er medisch 
gezien niets voor hem gedaan kan worden. Een grote 
schok. In de voorbede bidden we om kracht en Gods 
nabijheid voor hem, zijn vrouw en allen rondom hem. 

• Magda van Kolfschoten - van Oosterom (Dorpsstraat 
52, 3381 AG) heeft het ziekenhuis waar de heup 
gefixeerd is, verwisseld voor het Gasthuis. Hier zal zij 
verder werken aan de revalidatie. We wensen haar 
daarbij Gods zegen toe. 

• Anja Vink (Willem de Zwijgerlaan 10, 3381 BM) zal 
dinsdag een operatie ondergaan waarbij de galblaas 
verwijderd zal worden. We bidden om Gods zegen over 
de operatie en voor een goed herstel.  
 

Vakantie ds. Holtslag 
Vanaf zaterdag 2 juli heeft ds. Holtslag vakantie tot en 
met zaterdag 30 juli. Bij zaken van pastorale aard kunt 
u contact opnemen met de wijkouderling. 

Kleurrijk 
In de Kerk en Rank hebben we voor 
onze gasten Kleurrijk beschikbaar. 
Deze voorraad is echter niet 
oneindig!! Wil je zelf een eigen 
exemplaar, dan kun je deze 
ophalen in het Boekwinkeltje. 

Studio-KRM 
Helaas hebben we de laatste weken 
te kampen met geluidsproblemen in 
de uitzendingen van de diensten. 
We zijn er ons terdege van bewust dat 
dit zeer hinderlijk is voor alle kijkers/ 
luisteraars thuis, die hiervan afhankelijk zijn. Er wordt 
hard aan gewerkt om de problemen zo spoedig mogelijk 
op te lossen, maar het is een technisch probleem, 
waarbij de oplossing niet zomaar voor het grijpen ligt. 
We rekenen dan ook op uw begrip. 
Om van de nood dan ook maar meteen een deugd te 
maken: Ben je een kanjer op ICT-gebied, dan ben je van 
harte welkom om het team te komen versterken. 
Meld je gerust aan bij Corné Muijlwijk of Erik de Bruijn. 

Hulp in pastorie 

De werkzaamheden in de pastorie aan 
de Heul gaan gestaag door  om alles er  
weer spik en span  uit  te laten zien  
voor de nieuwe bewoners . Nu zijn we 
op het punt dat er nog geschilderd,  
behang gescheurd, behang geplakt, 
muren geverfd en  schoongemaakt  moet worden. Als u 
dit leest en denkt: dat is mijn talent,  laat het  weten 
via  06-26953407 ( Gerard de Jong ). Vele handen 
maken weer licht werk      ! 
De  Kerkrentmeesters  
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

 

Zwemvrijwilliger Matthijs Marijke 
Beste gemeente,  een 
vraag namens Matthijs 
Marijke. Voor Anton (66 
jaar) zijn wij op zoek naar 
een zwemvrijwilliger. NOVOS (organisatie van het 
zwemmen voor mensen met een beperking) heeft 
momenteel niet voldoende vrijwilligers. Na Corona is 
helaas een van de nieuwe regels dat een NOVOS lid 
indien nodig zelf begeleiding dient mee te nemen. Het 
gaat om het helpen met het aan en uitkleden. Ook gaat 
u fijn mee het water in met Anton. We zijn opzoek naar 
iemand die op de dinsdagavond mee zou kunnen. Het 
zwemmen begint om 18.45u en duurt tot 19.30u. Maar 
in overleg zijn dagen, tijden en frequentie bespreekbaar. 
Als er nog vragen zijn, kunt u altijd bellen (0184-
653074) of mailen (mmgiessenburg@asvz.nl) met 
Matthijs Marijke. Ilse Spijkerman Persoonlijk begeleider 
Matthijs Marijke Giessenburg 

Actie - Geef Warmte Door        
In samenwerking met de 
diaconie van de Gereformeerde 
kerk startte in februari de actie 
“Geef Warmte Door”. Een 
solidair project waarbij we 

willen omzien naar alle plaatsgenoten in Giessenburg 
die vanwege de toenemende (energie)kosten meer in 
de knel komen. Er werd een oproep gedaan aan degene 
die een steuntje kunnen gebruiken en ook aan degenen 
die steun kunnen geven. Hoe het gaat met de actie? 
Inmiddels zijn plaatsgenoten extra geholpen en dat kon 
mede dankzij de bijdragen van anderen. Gezien de 
zomertijd blijft het even rustig. Maar de energiekosten 
en andere kosten blijven stijgen. Ondanks de extra 
tegemoetkomingen wordt het voor sommige huis-
houdens moeilijk. Voor de wintertijd zullen we de actie 
weer extra onder de aandacht brengen. De diaconie. 

Laatste oproep inzameling boodschappen 
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli 
staat de Stichting Voedselbank 
bij ‘onze’ AH om boodschappen in 
te zamelen. Wij zoeken nog 1 

persoon die op zaterdag 2 juli van 14.00 tot 16.00 uur 
mee kan helpen. Opgeven, liefst zo spoedig mogelijk,  
kan bij Annemarie Verspuij, tel. 06-15125134.  
Alvast hartelijk dank! 

 

Chadash ride 
De deelnemers aan de Chadash 
week zullen maandagavond 4 juli 
bij elkaar komen om kilometers te 
maken, te ontmoeten en te 
overleggen. Wie het leuk vind om 
mee te rijden en nog nadenkt om 
mee te gaan met de week van 13 - 
19 augustus is van harte welkom. We verzamelen om 
19.00 uur bij de Rank. Aansluitend ontmoeten we elkaar 
onder het genot van een kop koffie in de Rank. 

Tip voor dagje weg deze zomer 
De zomer staat voor de deur. Ben je op zoek naar een 
leuk dagje uit, ga dan eens naar het Open Doors 
Bezoekerscentrum. De geschiedenis van Open Doors 
komt er tot leven. Toegang is gratis. Een bezoek is 
prima te combineren met een mooie wandeling door de 
bossen rondom Ermelo. Voor meer info zie 
https:/www.opendoors.nl/over-open-
doors/bezoekerscentrum/ 
Een andere optie is het bezoeken van de 
Zomertentoonstelling van Christenen voor Israël. Het 
Israëlcentrum in Nijkerk is 
omgebouwd tot een klein 
stukje Jeruzalem. Hier leer je 
meer over de geschiedenis, 
het heden en de toekomst van 
Jeruzalem en wat de stad zo 
bijzonder maakt. 

Experience reis Egypte 
Van 22 tot 29 november  
organiseert de GZB een 
Experience reis naar Egypte. 
Tijdens deze reis neemt 
Willem-Jan de Wit je mee 
door Egypte. Je maakt 
kennis met de cultuur van 
het Midden-Oosten en 

ontmoet de ander om elkaar te bemoedigen en samen 
op te trekken. Ontdek de kracht van de kerk in een 
minderheidspositie. Ga voor meer info naar: 
gzbexperience.nl/portfolio-item/egypte/  Bij interesse 
kun je ook contact opnemen met een lid van de 
zendingscommissie.  
 


