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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De schrift-
lezing is uit Lukas 4:31-37. Na afloop van de dienst 
bent u van harte welkom in de Rank om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee 
of iets fris. In de avonddienst gaat ds. M. Dubbelman 
voor en lezen we verder in de brief van Jakobus (vers 5-
8). Het zal gaan over het omgaan met teleurstelling en 
tegenslag.  
In de dienst op Hemelvaartsdag gaat onze oud-predi-
kant ds. L. Lammers uit Giessen-Oudekerk voor (en dus 
niet ds. Dubbelman, zoals vermeld staat in de Zaaier). 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Meeleven 
* Afgelopen vrijdag is dhr. Wim van den Berg opgenomen 
op afdeling De Brink van het verpleeghuis De Nassau 
Odijckhof (Nassau Odijcklaan 3, 3971BN Driebergen-
Rijsenburg). Hier verblijft zijn vrouw Corrie al sinds 19 
maart. In de voorbede bidden we voor beiden om Gods 
kracht en nabijheid. 
* Afgelopen week is dhr. Teus van der Vlies (Wilhel-
minalaan 22) van een ladder gevallen en heeft daarbij 
vier ribben gebroken. Hij is opgenomen in het Albert 
Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. De verwachting is 
dat hij na het weekend weer thuis mag komen. We bid-
den om een goed herstel. 

Agenda 
08/09-05 Perkplantenactie 
08-05 Gebedskring, 20.15 uur kerk 
10-05 Kerkdienst Hemelvaartsdag, 09.30 uur  
11-05 Verkoop collectebonnen 

Kinderlied – Lees je Bijbel 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
bidt elke dag, bidt elke dag 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Dat je groeien mag (3x) 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Dat je groeien mag 
 

Read your bible pray every day 
pray every day, pray every day 
Read your bible pray every day 
if you want to grow (3x)  
Read your bible pray every day 
if you want to grow 

Zendingsbussen mei / juni 
In de maanden mei en juni is de 
opbrengst van de zendingsbussen 
weer bestemd voor het werk van 
Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem- 
Jan is docent Bijbelwetenschappen 

en systematische theologie aan het Evangelical Theo-
logical Seminary in Cairo. Het seminarie leidt jonge-
mannen op tot predikant voor de presbyteriaanse kerk in 
Egypte, maar trekt ook jeugdwerkers, ouderlingen en an-
dere belangstellenden uit de verschillende kerken in Egyp-
te en de Arabische wereld die een goede theologische 
opleiding zoeken. Diverse oud-studenten geven inmiddels 
zelf ook les aan toekomstige predikanten in Egypte en 
Soedan. 

Buiten Sing-in 
Zondagavond 13 mei, een bijzondere Sing-In… buiten op 
het plein voor De Rank! Er zal een live band (muziek + 
zang) aanwezig zijn en een grote stapel zangbundels. 
We zingen dus niet vanaf een liturgie, maar spontaan naar 
vrije keuze van de aanwezigen. We willen u én jullie van 
harte uitnodigen voor deze ‘Buiten SING-IN’. Ook de kinde-
ren en jongeren zijn van harte welkom om met ons mee te 
zingen! Deze Sing-In duurt tot 20.30 uur. Bij slecht(er) 
weer gaat het ook door, alleen dan in De Rank.  
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Kopij Zaaier 
I.v.m. Hemelvaartsdag moet de kopij voor de  ‘Zaaier’  een 
dag eerder bij de drukkerij binnen zijn.  Wilt u daarom de 
eventuele kopij uiterlijk maandag 7 mei a.s. vóór 12.00 uur 
mailen naar zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of 
inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8). 

World Servants - Update 
De autowasactie 
van vorige week 
zaterdag heeft 
het mooie bedrag 
opgeleverd van € 
1.160. Voor de 
koffie, thee en ge-

bruik van de wasboxen, maken we 10% over = €120,- naar 
Gerwen en Priscilla v.d. Grijn, die tijdelijk ook in Zambia 
wonen. Iedereen die een bijdrage aan deze actie heeft 
geleverd: Heel erg bedankt!!!  Een korte sfeerimpressie 
van Jo Anne van Houwelingen: “Afgelopen zaterdag hebben 
we met onze World Servants groep, bij het tankstation, 
auto’s gewassen. De sfeer zat er goed in ook al was het 
erg koud. Iedereen deed goed z’n best en het teamwork 
was super. Er hebben zelfs vrijwilligers meegeholpen. Ook 
was er speciaal bezoek. Michael Tembo, projectcoördi-
nator uit Zambia, was er ook en hielp ook vrolijk mee met 
het auto’s wassen. We hebben hard gewerkt en ook veel 
plezier gehad. Het resultaat is ook super, we hebben 
namelijk €1.160 opgehaald. Na deze leuke dag hebben we 
gezamenlijk nog pannenkoeken gegeten en de avond afge-
sloten met bingo.”  
Wij willen hier tevens graag de World Servants klus-
senservice introduceren. Heeft u een klus, groot of klein? 
Wij helpen u graag! Wij kunnen u van dienst zijn met 
bijvoorbeeld:  
- Schoonmaakwerkzaamheden;   
- Ramen zemen ; boodschappen doen 
- Klusjes in de tuin;  oppassen; 
- Bediening tijdens feestjes;   
- Dakgoten schoonmaken;  
De kosten worden in overleg bepaald afhankelijk van de 
werkzaamheden. U kunt uw klus op de volgende manier 
aan ons doorgeven: 1) Door een briefje met uw klus te 
deponeren in de blauwe klussenbus in de hal van de Rank. 
2) Via de website: www.geef.ws/klussenservice  
3) Via de mail: wsgiessenburg@hotmail.com  

Lied avonddienst: Opwekking 687 
1. Heer, wijs mij uw weg - en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg - slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt - om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol - en moedig mij weer aan. 
  

2. Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg - als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 

4. Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan - en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

Toer voor het goede doel 
Een sponsorwielertocht van 150 km 
langs en voor missionaire projecten van 
de IZB in Amersfoort (Vathorst),  Am-

sterdam (Noorderkerk) en Utrecht (Kanaleneiland) vindt 
op 2 juni plaats. Meer informatie, schrijven en sponsoren 
vindt u op www.toervoorhetgoededoel.nl.  

70 jaar Israël – 14 mei 
Dat de kerk nauw verbonden is met het volk Israël, is een 
bekend gegeven. Er is liefde voor Israël. Maar soms halen 
we ook de wenkbrauwen op wanneer de staat Israël in het 
nieuws is. Want liefhebben wil niet zeggen alles goed-
keuren. Verder zijn er grote vragen hoe sommige Bijbel-
teksten uitgelegd moeten worden als het over Israël gaat. 
Maandag 14 mei, wanneer Israël 70-jaar bestaat, gaan we 
hierover in gesprek. Dit doen we met ds. Jacco Overeem 
van het Centrum van Israël studies en via een docu-
mentaire over hedendaagse kolonisten. De avond begint 
om 20.00 uur in de Rank en er is inloop vanaf 19.45 uur. 

Nieuw op de website 
In de onlangs gehouden redactievergadering zijn een hoop 
zaken besproken als De Zaaier, de Nieuwsbrief en de 
website.  Nieuw op de website is de laatste tijd een 
verbetering van snelheid, een overzicht van alle nieuws-
brieven, het live en terugluisteren van diensten en meer. 
Kijk dus gerust eens op de website. Tips en opmerkingen 
zijn van harte welkom op 
hervormdgiessenburg.nl/contact/webmaster/. 


