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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Riemersma uit Sliedrecht 

voor. We lezen Johannes 4 : 4 - 29 met elkaar. De 

prediking zal gaan over vers 28a ‘de vrouw liet haar 

waterkruik staan’. De muzikale begeleiding is in handen 

van Arie-Jaap de Kok (orgel), Marieke de Ruiter (piano) en 

Loïs Troost (hobo). 

In de avonddienst gaat Prop. J.W. Sterrenburg uit 

Hardinxveld-Giessendam voor. We lezen 1 Koningen 17 

vers 17-24, Johannes 2 vers 1-4 en Johannes 3 vers 1-

7. Muzikale medewerking wordt verleend door Leen 

Donk (orgel), Marieke Donk (piano).  

Collecten 
1. Diaconie – Leefgemeenschap Zilt 

2. Werk in plaatselijke gemeente 

3. Inventaris en onderhoud gebouwen 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

peuteropvang voor vluchtelinggezinnen in Libanon. 

Agenda 
08-07 Afsluiting schooljaar 2021-2022, 9.30 uur, 

Maranathakerk. 

Zendingsbussen 
In de zomermaanden 

is de opbrengst van 

de zendingsbussen 

bestemd voor peuter-

opvang voor vluchte-

linggezinnen in 

Libanon. In Libanon gaan meer dan een half miljoen 

kinderen niet naar school. Vooral kinderen uit 

vluchtelinggezinnen lukt het niet om mee te komen in 

het Libanese onderwijssysteem. Ouders moeten 

werken en kunnen zich geen goede opvang voor 

kinderen veroorloven. Daarnaast wordt van veel 

kinderen verwacht dat ze het gezin helpen in het 

levensonderhoud. Een kleine groep christelijke vrouwen 

heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken. Zij 

runnen een peuteropvang: een veilige, schone en 

ondersteunende christelijke omgeving waar kleine 

kinderen kunnen opgroeien.  

 

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

thuisgekomen uit het ziekenhuis. We bidden om Gods 

zegen over de laatste periode van zijn aardse leven. Om 

kracht voor hem en zijn vrouw en allen rondom hen. 

 Magda van Kolfschoten – van Oosterom (Dorpsstraat 

52, 3381 AG) heeft te kampen met een dwarslaesie 

vanwege een auto-immuunziekte. Tegelijk zijn er nog 

veel vragen. Ze verblijft momenteel nog in het 

Beatrixziekenhuis. Gods kracht en nabijheid wensen we 

haar toe in deze zware tijd. Tegelijk bedankt ze voor alle 

kaarten die zij ter bemoediging ontving. 

 Anja Vink (Willem de Zwijgerlaan 10, 3381 BM) mocht 

donderdag weer thuiskomen uit het ziekenhuis naar de 

galblaasoperatie. Laten we bidden om Gods zegen over 

haar herstel. 

Awake 
Vanavond gaat er weer een nieuw 

Awake-event plaatsvinden. Daar 

zal gastspreker Corjan Matsinger 

het gaan hebben over het thema: 

“God is a…”. Tijdens de avond 

neemt de spreker ons mee in het 

thema, is er ruimte voor interactie, gebed en 

aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. 

Het event vindt plaats in de Maranathakerk en start om 

20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur. Awake is vóór 

jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? 

Tot dan! 

Gemeenteavond 12 mei jl. 
Donderdagavond 12 mei jl. waren we met ruim 40 

mensen bij elkaar in de Rank voor de eerder wegens 

corona uitgestelde gemeenteavond over 'Homo-

seksualiteit in de gemeente'. Goed om het gesprek 

hierover in de gemeente te voeren, niet zozeer om te 

bespreken en leren hoe wij ons verhouden tot 

homoseksualiteit, maar bovenal hoe we omgaan met 

onze broeder en zuster die homoseksueel is. Hiervoor is 

deze avond een eerste aanzet gedaan, o.l.v. Herman van 

Wijngaarden. Dit zal ook een vervolg moeten krijgen. 

Voor een uitgebreidere terugblik op deze avond en het 

vervolg, zie de website van onze kerk. 
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Oproep redactioneel talent 
Aan alles komt een eind. Zo ontvingen we bericht van 

Ditsy Tromp dat zij haar taak voor de opmaak van de 

Zaaierberichten wil gaan beëindigen. Dat is natuurlijk 

jammer, want ze heeft jarenlang heel trouw wekelijks 

al het voorwerk voor de zaaierberichten verzorgd, maar 

ook begrijpelijk dat er, na bijna 14 jaar, ook een moment 

komt om het stokje over te gaan dragen. En dat 

moment is nu gekomen. Vanaf deze plaats willen we 

Ditsy hartelijk bedanken voor die 14 jaren trouwe dienst 

in dit stukje gemeentewerk. Tegelijk zijn we op zoek 

naar nieuwe invulling voor deze taak. Als er iemand is 

die hier zijn of haar steentje in wil bijdragen om onze 

gemeente wekelijks te voorzien van de nodige 

informatie via het kerkblad dan houdt de eindredacteur 

ds. Holtslag zich van harte aanbevolen. Ditsy zal t/m 

september de kopij nog verzorgen. Vanaf dan hopen we 

dat er een opvolg(st)er is gevonden. Aanmelden kan per 

mail bij de scriba via scriba@hervormdgiessenburg.nl. 

Kanoën met Meet Me 
Ga jij mee de boot 

in? Het water op? 

Of het water in? 

Op zaterdag 30 

juli kan jij gezellig 

met ons mee 

kanoën door de 

Alblasserwaard, 

vanaf Noordeloos 

over De Giessen. 

Onderweg genie-

ten we van de omgeving, de gezelligheid met elkaar, 

onze zelf meegebrachte lunch en wellicht een duik in 

het water. Ga jij met ons mee? Kijk op 

meetmevijf.jouwweb.nl en geeft je t/m 25 juli op! 

Groeten van Meet Me, het netwerk voor christenen 

tussen de 25 en 45 jaar in de Alblasserwaard, 

Vijfheerenlanden en omgeving.  

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 rond 20:45 uur onder het genot 

van een kop koffie in de Rank. 

 

Afsluiting schooljaar 2021-2022 
Op vrijdag 8 juli 2022 willen we het 

schooljaar afsluiten met een 

bijeenkomst in de Maranathakerk. 

We willen God danken voor alles 

wat wij gedurende het afgelopen 

jaar mochten ontvangen en bidden 

voor allen die de school gaan verlaten. Het thema is dit 

jaar “Tijd voor tijd!”. We gaan op vakantie, het schooljaar 

is voorbij. We wensen elkaar een fijne vakantie, een 

periode om andere dingen te doen, een periode om te 

genieten van bijvoorbeeld de zon, lekker spelen, een 

reis. Naast een fijne vakantie, wensen we elkaar ook 

Gods bescherming en liefde toe. De dienst begint om 

9.30 uur. Wij hopen het schooljaar op een goede en fijne 

manier met elkaar af te sluiten en wensen u alvast een 

prettige vakantie! 

Foto’s in de Kerkapp 
Heb je ze gezien? De foto’s en nu ook de 

film van de rommelmarkt? De foto’s en 

de werkelijk schitterende video’s van 

‘Into the Wild’ en ‘Into the Mountains’. De 

foto’s en berichten van de Muskatlon. En dan straks alle 

belevenissen van de kampen Bladel en Purnode. Kortom 

de KerkApp (Scipio) wordt heel enthousiast gebruikt en 

heeft meer dan 325 gebruikers. Het is natuurlijk leuk 

om deze informatie met zoveel mogelijk gemeenteleden 

te delen. Maak je nog geen gebruik van de KerkApp, geef 

dan je op via https://hervormdgiessenburg.nl/kerkapp/ 

en dan zorgen wij voor de uitnodiging voor toegang. Als 

je je al hebt opgeven en het werkt nog niet, of je hebt 

hulp nodig, schroom niet dan helpen we! Neem in dat 

geval contact op via het emailadres: kerkapp@ 

hervomdgiessenburg.nl. 

Helpende handen gezocht 
Kom je ook helpen in de pastorie aan de Heul? Al het 

behang is er af, nu gaan we met de verfklus aan de gang. 

Gronden en aflakken van alle kozijnen enz.. Maar ook 

behangers gezocht voor o.a. vliesbehang. Meld je aan bij 

Gerard de Jong 06-26953407. Of kom gewoon langs op 

Heul 34. Elke dag is er wel iemand aanwezig om te 

vertellen wat er gedaan kan worden. 

Vakantiebijbeldagboekjes van de GZB 
Aan de uitgang van de kerk worden vakantiebijbel-

dagboekjes uitgedeeld van de GZB. Van harte 

uitgenodigd om er een mee te nemen. 

 


