
1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
NB  zondag 19 juni 2022  
Vandaag zondag 19 juni  gaat in de morgendienst dhr. D. van Asperen uit Hardinxveld-
Giessendam  voor.  De dienst begint om 09.30 uur.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam. 
Er is jeugdkerk voor de jeugd van 12 tot 16 jaar en kindernevendienst voor de kinderen van 
de basisschool. 
 
Helaas kan vanwege verdrietige omstandigheden de band 4Tune niet optreden en gaat de 
openluchtdienst vandaag niet door. Deze is verschoven naar zondag 28 augustus 2022.  
 
Volgende week zondag 26 juni   gaat in de morgendienst propedeuse mw. N. de Jong uit 
Gouda voor en de avonddienst komt te vervallen.   
 
Collecte 19 juni  2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de diaconie en bestemd voor 
Leefgemeenschap Zilt Gorinchem, leefgemeenschap met gastvrije opvang 
Soms kunnen de zorgen je boven het hoofd groeien en heb je rust en tijd nodig om afstand 

te nemen. Tijdelijk meewonen in leefgemeenschap Zilt is dan een ideale mogelijkheid. Een 

thuis, waar je je veilig weet en op je gemak voelt, zodat je weer op adem kunt komen. Zo’n 

thuis wil Zilt zijn. Zilt is een plaats met ruimte voor nieuwe contacten, de bereidheid om te 

luisteren en mee te denken met de ander. Bij Zilt vindt men het belangrijk respect voor elkaar 

te tonen, ook als meningen en opvattingen verschillen. Naast de gastopvang wil Zilt een 

open huis zijn voor mensen van buiten de leefgemeenschap. Op donderdag is er een open 

maaltijd. Ook bent u dagelijks welkom op de koffie, tijdens de weekopening op zondagavond 

of het ochtendgebed op de donderdag. Kortom een plaats om geestelijk op adem te komen. 

Meer informatie en nieuwsbrieven zijn te vinden op de website van Zilt. 

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 en sterkte wensen naar br. 
en zr. Gerrit en Marjan Muis. 
De bloemen worden weg gebracht door  Margreeth Aantjes. 
 
Geloofskracht  
Ooit leerde ik bij wiskunde de wet van Pascal. Iets met vloeistof en druk die gelijk blijft. Nu 
lees ik een boekje over Blaise Pascal (1623-1662). Hij was niet alleen natuurkundige en 
wiskundige; hij was ook een theoloog die veel invloed heeft gehad op het protestantisme. 
Pascal ontwikkelde een theorie over de oneindigheid, die lang heeft doorgewerkt in ons 
denken over ons mens-zijn. Hij zei: “De mens overstijgt de mens ….. Leer nu eens dat de 
mens de mens oneindig overstijgt.” 
Daar heb ik de hele week over nagedacht. Het is toch tegenstrijdig dat wij eindige wezens 
zijn, die verlangen naar het oneindige. Waarom leggen we ons daar niet bij neer? Waarom 
lijden we daaronder? Het enige redelijke antwoord dat ik kan bedenken, is dat God die 
eindigheid weerlegt. God heeft ons tot de kroon op Zijn schepping gemaakt en maakt ons 
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daarmee deelgenoot aan Zijn oneindigheid. In feite is ons verlangen naar het oneindige dan 
niets anders dan een bewijs van ons geloof. Dat ik verlang, bewijst dat Hij bestaat. Einde 
filosofietje. 
YP 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Milou van Harten. 
 
Bevestigen van ambtsdragers 
Zondag 3 juli nemen 6 mensen afscheid van de kerkenraad en worden 4 mensen bevestigd 
in hun ambt, indien hiertegen geen wettige bezwaren ingediend worden bij de scriba.  
 
Aftredend zijn:  
Bert Rijneveld - ouderling 
Aart Boer – senioren ouderling 
Petra van Tuijl - diaken 
Lars vd Heiden - diaken 
Leo Lanser – evangelisatie ouderling 
Hilda Krijgsman – pastoraal medewerker 
 
De kerkenraad is dankbaar u mee te kunnen delen dat de volgende broeders en zusters een 
ambt binnen onze gemeente willen aanvaarden: 
 
Wim van Oosterom – ouderling 
Annette van Maanen – senioren ouderling 
Kees vd Heiden – diaken 
Arda Schakel – pastoraal medewerker 
 
We zijn blij dat we weer mensen bereid gevonden hebben om een ambt te gaan vervullen. U 
mag eerlijk weten dat dit jaar heel veel mensen benaderd zijn. En ondanks dat staat er nog 
steeds een vacature voor evangelisatie ouderling open. We zullen blijven zoeken naar een 
invulling van deze vacature. Daarom een oproep om na te denken of deze functie in de 
kerkenraad ook iets voor u is of dat u in de evangelisatie commissie wilt meedenken en 
doen!?    Wij gaan er graag met u over in gesprek 
 
 
HUIS3 dienst 
Op zondag 26 juni is er een openluchtdienst bij Huis3 in Hardinxveld-
Giessendam, ’s middags om 14.00 uur. 
Heel Hardinxveld Helpt.  
Drie personen zijn een week opgesloten in een keet om zo veel mogelijk 
geld op te halen voor KWF.  Vanuit Huis3 zullen zij verschillende 

activiteiten organiseren en diverse uitdagingen aangaan.  
 
Data ter herinnering 
24 juni     Maandsluiting Bredero’s Hof 
3 juli      Bevestigingsdienst ambtsdragers 
28 augustus     Openluchtdienst 10.00 uur 
18 september     Startzondag 
 
 
 
 


