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NB  zondag 8 mei 2022  
Vandaag zondag 8 mei gaat in de morgendienst Ds. A. Driebergen uit Noordeloos voor en in 
de avonddienst Ds. L. de Jong uit Rotterdam. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist  Joop Eikelenboom en Anja Breedijk. 
 
Volgende week zondag 15 mei   gaat Ds. J. Kaai uit Giessenburg voor. 
 
Collecte 8 mei  2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de Plaatselijke Evangelisatie 
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 br. Dick Boer,  
De bloemen worden weg gebracht door  Jannie van Harten.  
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Quinn Abma. 
 
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. 
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Data ter herinnering 
15 mei    Jeugdkerk 
21 mei    ‘Women walk for Women’ 
22 mei 18.30 Themadienst ‘duurzaamheid’ m.m.v. gospelband 

ThinkTwice, voorganger mw. Vermaas van Stinchting Micha 
11 juni    EO-Jongerendag 
19 juni    Openluchtdienst 10.00 uur 
 
 
 
 
 


