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NB  zondag 24 april 2022  
Vandaag zondag 24 april gaat in de morgendienst pastor W. Wiersma uit Sliedrecht voor en 
in de avonddienst, Gemeente-zangdienst Ds. G. vd Linden uit Waalwijk. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei en Scott Baks. 
 
Volgende week zondag 1 mei   gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. 
 
Gemeentezangavond 
De avonddienst van zondag 24 april is een Gemeentezangdienst.  
Het thema is “Op weg naar de overwinning” 
vanuit het Paasevangelie.  
Voorganger is ds. van der Linden uit Waalwijk en organist in deze bijzondere dienst is Scott 
Baks. 
Veel van de  liederen zijn aangereikt door de leden van onze Jeugdkerk en een deel door 
andere gemeenteleden. Het zijn allemaal bekende liederen, ingegeven door het thema. 
We hopen op een blijde dienst met de nadruk op gemeentezang voor Gods redding vanuit 
het Paasevangelie. 
Iedereen van harte uitgenodigd! 
 
Collecte 24 april  2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de diaconie. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar zr. Ans den Breejen. 
De bloemen worden weg gebracht door Gerie de Rover. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Iris de Pater. 
 
Ouderenmiddag  
Wij nodigen u van harte uit voor de ouderenmiddag in De Stigt op dinsdag 26 april 2022. 
Nu wij elkaar weer mogen ontmoeten, willen wij er vooral een gezellige middag van maken. 
Vanaf 14.45 is er inloop en staat de koffie/thee voor u klaar. 
Hierna willen wij met elkaar gezelschapsspellen doen die in het teken staan van het 
Koningshuis. Aansluitend hopen wij een heerlijke broodmaaltijd met elkaar te nuttigen. 
Graag aanmelden bij: Ageeth Slob, tel. 652377 of per mail: ageeth61@gmail.com  voor 22 
april a.s. Tevens kunt u dan aangeven of u opgehaald wilt worden. 
Met vriendelijke groeten, 
De activiteitencommissie (Hilda, Geri, Riet en Ageeth) 
 
Tentdienst SING IN  zondag 1 MEI 2022 14.30 uur 
Zondag 1 mei wordt er in de tent op het sportplein een Sing In gehouden door de  
gezamenlijke kerken. Eindelijk kan het weer: Heerlijk samen zingen. 
Met medewerking van de band Think Twice uit Sleeuwijk. Aanvang 14.30 uur. 
Iedereen van harte welkom! 
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Christelijke kinder musical “READY STEADY GO”   Vrijdag 6 MEI 2022 14.30 uur 
Opgevoerd door Amazing Kids & Teens uit Molenaarsgraaf, onder leiding van Gert-Jan en 
Hanneke Scherff. 
Sporters trainen voor de wedstrijd en hebben allemaal zo hun eigen strategie om de top te 
bereiken. Aangemoedigd door hun fans trainen ze hard voor de gouden plak. Tijdens de 
wedstrijd gebeurt er iets vreselijks. Hoe zal dat tot een goed einde komen? En wat is 
eigenlijk winnen of verliezen? Beleef het mee in deze familiemusical. 
Ben je klaar voor de start om mee te doen? Trek je sportkleding maar aan, want je bent 
ook onderdeel van dit prachtige avontuur! 
Iedereen van harte welkom in de Maranathakerk. Entree gratis.  
 
Sponsorwandeling Open Doors Giessenburg ‘Women walk for Women’ 
Op zaterdagmorgen 21 mei 2022 wordt in Giessenburg weer een ‘Women walk for Women’ 
sponsorwandeling  georganiseerd voor het werk van Open Doors. 
De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in Nigeria.  
Ontvangst vanaf 8.45u. in De Rank (Dorpsstr. 57) met koffie en thee. 
Om 9.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. 
Daarna gaan 
we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele 
stops 
om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in Nigeria. Tijdens de 
wandeling is een spreekster van Open Doors aanwezig. 
De route is ca. 10 kilometer! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een high-tea voor jou 
klaar. 
Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring.   
Daarnaast vragen we van iedere deelnemer €15,- inschrijfgeld. Mede dankzij verschillende 
sponsoren zal een groot gedeelte van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde 
christenen in Nigeria.  
Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door te mailen naar 
wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 06-27536469. 
Werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam. 
 
Evangelisatiecommissie 
Voor de kerst wordt er jaarlijks een Kerst4ing krant uitgebracht door de gezamenlijke kerken. 
We zoeken iemand van onze kerk die zitting wil nemen in de redactie. 
Informatie of aanmelden : Leo Lanser 06 53402874. 
 
Data ter herinnering 
26 april     Ouderenmiddag 
1 mei     Tentdienst Sing In 14.30 uur 
6 mei     Musical “READY STEADY GO”    
21 mei     ‘Women walk for Women’ 
11 juni     EO-Jongerendag 
 
 
 
 
 


