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NB  zondag 27 februari 2022 
Vandaag, zondag 27 februari gaat onze eigen predikant Ds. Yvette Pors voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei. 
Er is vanavond geen avonddienst. 
 
Volgende week zondag 6 maart  hoopt in de morgendienst Ds. L. de Jong uit Rotterdam 
voor te gaan. De eerste zondag in de veertigdagentijd. 
 
 
Collecte27 februari  2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de noodhulp in Oekraïne.  
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Collecte zondag 27 februari  Voor noodhulp Kerkinactie Oekraïne 
Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk 
leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang 
samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne 
helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit! 
Kerk in Actie staat in nauw contact met de partners in Oekraïne. Natalia Shalata van partner 
LEF, een jongerenproject van de Grieks-Katholieke kerk dat de ontwikkeling van sociale 
projecten in heel Oekraïne ondersteunt, is erg bezorgd. "We hebben al weken te maken met 
aanvallen van hackers, desinformatie en provocaties. Met de Russische inval is alles heel 
onzeker geworden, voor ons allemaal. Zo'n grootschalige aanval hadden we niet verwacht, 
heel Oekraïne wordt geraakt door de aanvallen. Vliegvelden zijn bestookt, we horen van 
dodelijke slachtoffers. Een vreselijke situatie." Help mee!! 
De opbrengst van deze collecte wordt uit de algemene middelen van onze diaconie 
verdubbeld !!! 
 
Bij de diensten 
We bevinden ons officieel bij de laatste zondag van de Epifanie. Dat betekent dat volgende 
week de veertig dagen aanvangen; we zingen geen glorialied en reflecteren op onszelf en de 
wereld om ons heen. Dat gaan we doen aan de hand van de zeven werken van 
barmhartigheid. Er wordt gekeken of we dit kunnen verbeelden in een bloemschikking en de 
diaconie zal elke zondag een actie verbinden aan de tekst die die zondag geklonken heeft. In 
de week volgend op die dienst kunt u zo met ons mee uw geloof omzetten in een daad. Doet 
u mee? 
 
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar Zr. Margriet de Groot- 
Rietveld. 
De bloemen worden weg gebracht door Lijda Aantjes. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Job Krijgsman 
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Versoepeling van de maatregelen 
Het COVID virus is nog niet weg maar gelukkig wel op z’n retour. Het kabinet heeft de 
maatregelen versoepeld en daarmee kunnen we weer meer in de kerk. Dat stemt 
vreugdevol. 
Concreet betekent dit: dat bijna alle maatregelen komen te vervallen. Omdat het virus nog 
niet weg is, vragen we u om in het rechter vak (bij de koster) en in de Ontmoetingsruimte de 
1,5 meter afstand te behouden. Zo zijn we in de kerk ook gastvrij voor mensen die vanwege 
grotere risico’s of zorg de afstand nog willen houden.  
We zullen nog wat extra blijven ventileren, waardoor het mogelijk is, dat de temperatuur in de 
kerk nog aan de lage kant is en u wellicht toch uw jas in de kerkzaal wilt aanhouden. 
We drinken beneden koffie, dan hebben we wat meer ruimte, want we verwachten een grote 
opkomst. 
Namens de kerkenraad, 
Piet Aantjes voorzitter 
 
Geloofskracht  
Eindelijk is duidelijk merkbaar dat de dagen langer worden en de zon weer warmte straalt.  
De lente breekt door. Heel eventjes heb ik al buiten gezeten, met de jas nog aan, maar het 
kan weer. En stoutmoedig denk ik ineens aan de zomer. Aan een dag zonder jas en de 
zonnebril klaar om op te zetten. De zomer van de oogst, zoals de Bijbel het zo mooi blijft 
zeggen. Jeremia is heus niet één en al geklaag. Juist hij vertelt van de zomeroogst van wijn 
en vijgen (40: 12) Vruchten die erom vragen om gedeeld te worden met elkaar. Het genot 
van heel even de hemel op aarde. Het harde werken was de moeite waard en wordt gevierd.  
Maar zo ver is het nog niet. Van oogst is nu nog geen sprake. Het is nog een kwestie van 
geloven dát iets groeien kan. Het is nog een poging, een waagstuk tot beter leven. Tot een 
mooiere wereld, in het gelukzalige besef dat de lente altijd de voorbode is van het moois dat 
komen gaat. 
Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
“Jeugd van Vroeger” 
Ter herinnering voor komende dinsdag 1 maart, want dan kan de “Jeugd van Vroeger” weer 
van start gaan. 
We hopen dat u net als wij, het leuk vinden elkaar weer te ontmoeten, om onze 
wederwaardigheden uit te wisselen.  
Heeft u moeite met vervoer, bel dan met :  H. van Leeuwen  0623711111 
       C. Aantjes   651703 
       D. Klaasse.      652834. 
Graag tot a.s. dinsdag om 10.00 uur in de Stigt.  
Met vriendelijke groet: Rita, Dini en Dik.   
 
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 
worden binnenkort bekend gemaakt; maar het belooft sowieso een mooi feest te worden! 
Net als de afgelopen jaren zal er weer een bus vertrekken 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 telefoonnummer! 
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 
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Bijbelstudie en beklimming Franse Alpen 
Van 13-19 augustus hoopt ds. Holtslag weer met gemeenteleden te vertrekken naar de 
Franse Alpen voor bijbel studie en de beklimmingen van de verschillende cols. Een Bijbel, 
een racefiets/MTB en helm zijn noodzakelijk en wat kilometers in de benen. Volleerd fietser 
zijn is geen must. De dagen zijn niet in gericht als koersdagen, maar gericht op grenzen 
verleggen en ontmoeting. In eigen tempo kan iedere col beklommen worden, waarbij 
niemand alleen achteraan fietst. Op de col wordt er geluncht en 's avond na het warm eten 
met een open Bijbel doorgesproken. 
De kosten zijn voor volwassenen ongeveer 450 euro. Voor schoolgaande jeugd ongeveer 
300 euro en voor werkende jeugd 375. Alles exclusief vervoer. We proberen wel zoveel 
mogelijk gezamenlijk te reizen en in de bus die meegaat kan 1 persoon mee reizen voor 100 
euro. 
Neem gerust contact op met ds. Holtslag voor verdere info. 
Met een vriendelijke groet, 
ds. J. (Jan) Holtslag 
 
Data ter herinnering 
1 maart     Jeugd van vroeger 
3 maart    Kerkenraadsvergadering 
6 maart    Kindernevendienst en Jeugdkerk 
14 maart    Gemeenteavond 
20 maart    Kindernevendienst en Jeugdkerk 
31 maart    Geloven op donderdag 
11 juni     EO-Jongerendag 
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Steunpunt Mantelzorg Molenlanden 
Het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden is vanaf 19 januari 2022, één jaar actief in 
Molenlanden. Zij zetten zich vanuit het Steunpunt in voor mantelzorgers in Molenlanden. U 
kunt voor alle vragen rondom mantelzorg bij het steunpunt terecht. Er is sprake van 
mantelzorg als er meer dan de gebruikelijke zorg wordt geboden aan een naaste met een 
(chronische) aandoening. Mantelzorg begint vaak klein, maar kan uitgroeien tot het bieden 
van intensieve ondersteuning. 
 
Op 15 maart is er een informatieavond van het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden in de Til 
zie hiervoor de flyer in de bijlage. 
 
  


