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NB  zondag 29 mei 2022  
Vandaag zondag 29 mei gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Wilbert de Jong.       
 
Volgende week zondag 5 juni Pinksteren  gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor.  
 
Collecte 29 mei  2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Club  Immanuël. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Vandaag collecteren we voor Club Immanuël, de club voor verstandelijk gehandicapte 
mensen die elke dinsdagavond wordt gehouden in de Rank. Al weer 30 jaar geleden is Club 
Immanuël  opgezet vanuit de 3 kerken in Giessenburg maar ook mensen van daarbuiten zijn 
van harte welkom. 
De avonden beginnen altijd met zingen en bidden. Daarna wordt er een Bijbelverhaal verteld. 
In de pauze is er wat te drinken daarna doen ze iedere keer iets anders. Zoals: knutselen, 
spelletjes, bloemschikken e.d. Ook zijn er elk seizoen aangepaste kerkdiensten. Daar 
worden allerlei dingen voor gemaakt die in de diensten gebruikt worden. De clubleden 
hebben het heel gezellig met elkaar en als u benieuwd bent geworden……. Ga dan gerust 
eens een keer kijken. 
 
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties voor hun  
50 jarig huwelijksjubileum naar br. en zr. Bas en Dikky Aantjes – ’t Lam,  
De bloemen worden weg gebracht door Anneke en Ben Vonk 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Fay de Heus. 
 
Geloofskracht 
In het leesrooster dat landelijk door de meeste kerken gevolgd wordt, staat vanaf komende 
zondag een alternatief: het bijbelboek Ruth. Vier zondagen lang elke keer één hoofdstuk. Dat 
zou betekenen dat Ruth, hoofdstuk 2, met Pinksteren gelezen moet worden.  Op zich is dat 
niet vreemd, omdat het joodse Pinksterfeest dit jaar gelijk valt met ons Pinksterfeest. 
Shevuot, wekenfeest, is een oogstfeest. Op het Paasfeest werden de eerste vruchten aan 
God geschonken, zeven weken later kon de oogst binnen gehaald worden. Ook wordt het 
wekenfeest verbonden met de wetgeving op de Sinaï. Binnen het Jodendom is dat waardoor 
men het leven goed leven kan. Met de regels in de hand kon men het beloofde land 
binnengaan en zich gedragen als Gods volk. Een parallel met de Heilige Geest is daardoor 
zeker te maken. Uw God is mijn God, zegt Ruth, waarmee ze laat zien dat God voor alle 
volken is zoals de Geest voor alle mensen is. Toch schuiven we dit prachtige boek nog even 
door. In de aanloop naar Pinksteren zullen we het komende zondag weer over de Geest 
hebben naar aanleiding van teksten uit Johannes. Dat ronden we af op het Pinksterfeest. 
Daarna zullen we ons alsnog bezig gaan houden met Ruth. Ik ben benieuwd wat het ons zal 
brengen. 
Hartelijke groet Yvette Pors 
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Bericht van de Jeugd 
-Bezoek jeugdkerk aan de synagoge 
Dit jaar staat het thema ‘Wereldgodsdiensten’ op de agenda van de jeugdkerk. We verdiepen 
ons in de oorsprong, inhoud en tradities van religies. 
Met deze kennis maken we de vergelijking met het Christendom en onze tradities. Het doel 
van dit thema is het creëren van begrip en tolerantie voor ‘andere geloven’ en een verdieping 
op het eigen geloof. 
Vanuit dit thema hebben we vorige week zondag een bezoek gebracht aan de synagoge in 
Sliedrecht. We kregen daar uitleg over gebruiken, bijvoorbeeld het dragen van een keppeltje, 
de belangrijkste Joodse feesten en het Jodendom in de huidige tijd. Heel interessant. 
Volgende religie die op de agenda staat is de Islam met een bezoek aan de moskee. 
 
Bredero’s Hof 
Iedere maand wordt er op vrijdagavond in de grote zaal van Bredero’s Hof een maandsluiting 
gehouden. Dit is een viering waarin een voorganger voorgaat en waaraan ook altijd muzikale 
medewerking wordt verleend. Dit is niet alleen toegankelijk voor bewoners maar voor 
iedereen die zich betrokken voelt op Bredero’s Hof. De maandsluiting is dus openbaar 
toegankelijk. U bent welkom om eens een keer een avond mee te maken! 
 
Data ter herinnering 
11 juni     EO-Jongerendag 
19 juni     Openluchtdienst 10.00 uur 


