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Bij de diensten - Weeszondag  
In de morgendienst gaat ds. I. Hoornaar uit Ermelo voor. 
De avonddienst wordt geleid door ds. M. Dubbelman en 
we lezen verder in het eerste hoofdstuk van de brief van 
Jakobus (vers 9-15). Het zal gaan over rijkdom, armoe-
de, verleiding en het doel van het leven. Na de avond-
dienst bent u van harte welkom bij de Sing-in op het 
plein voor de Rank. 

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 
*Dhr. Teus van der Vlies (Wilhelminalaan 22, 3381 BP) 
heeft afgelopen dinsdag het ziekenhuis verlaten. We 
hopen en bidden om een voorspoedig herstel van de 
gebroken ribben. 
*Dhr. Nico Zwijnenburg (van Marlotstraat 23, 3381 CD) 
kreeg vorige week een ingrijpende boodschap te ver-
werken. Er is bij hem kanker vastgesteld. Deze week 
heeft hij de laatste onderzoeken afgerond en komende 
woensdag 16 mei zal hij geopereerd worden in het Bea-
trixziekenhuis. In de dienst zullen we voor hem en de 
operatie bidden. We wensen hem en zijn vrouw Gods 
zegen en nabijheid toe. 
*In de dienst zullen we ook bidden voor dhr. J.A. van 
Beuzekom (Doetsevliet 22, 3381 HB). Hij is ernstig 
ziek, maar zijn gezondheidssituatie is de laatste twee 
weken redelijk stabiel. 

Bedankt! 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele gelukwensen 
die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijks-
jubileum.                             Piet en Maatje van Bruchem 

 
 

Huwelijksjubileum 
Jan en Lena den Boer-de Kreij (Peur-
sumseweg 1 J, 3381KT) hopen komende 
dinsdag 15 mei 50 jaar getrouwd te zijn. 

Wij felicteren hen en hun (klein-)kinderen van harte met 
dit jubileum en wensen hen allen Gods zegen toe. 

Kinderlied 1 – Here der Heren 
Here der Heren, Koning der Koningen  
U wil ik eren U wil ik lofzingen  
Rots aller eeuwen  
U bent mijn vesting  
Mijn vaste burcht,  
bij wie ik schuil  
Refrein: Halleluja...  
 
Eer aan de Vader, Die alle dingen schiep  
Eer aan de Zoon, Die mij tot leven riep  
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één  
U alleen U heb ik lief 
Refrein: Halleluja... 

Kinderlied 2 – God is goed 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet  
Zodat de mensen zeggen God is goed (2x) 
 
God is liefde, God is… 
God is goed  
 
Laat zo je licht maar schijnen  
Bij alles wat je doet  
Zodat de mensen zeggen God is goed (2x) 

Agenda 
14-05 70 Jaar Israël, 19.45 uur Rank 
16-05 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
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Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl 
Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl 

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Buiten Sing-in 
U/jij komt toch ook vanavond naar 
de bijzondere Sing-in, (hopelijk) 
buiten op het plein voor De Rank?! 

Er zal een live band (muziek + zang) aanwezig zijn en 
een stapel zangbundels. Wanneer u thuis een tekst-
editie van de liederenbundel Op Toonhoogte heeft, wilt 
u deze dan meenemen zodat we wat meer zangbundels 
hebben? Ook de kinderen 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 zullen we dan De Rank in gaan.  

Gemeentedag 
Op zaterdag 22 september staat de gemeentedag ge-
pland. Als commissie zijn we al druk bezig om een mooi 
programma voor die dag samen te stellen. Eén van de 
ideeën is om met elkaar te gaan BBQ-en. Zonder een BBQ 
kunnen we echter niet veel beginnen dus vandaar de 
oproep: Wie heeft er een grote gasbarbecue of skot-
telbraai voor ons beschikbaar? Reacties graag de ko-
mende week doorgeven aan Lisette van 
Wijnen, tel. 0184 750624 of 
 lisette.van.wijnen@tele2.nl.  

Huwelijks APK 
Op 7 juni kunt u met uw man/vrouw komen voor een 
APK-check van uw huwelijk. Deze onderhoudsbeurt 
moet u zelf verrichten, maar u wordt er op gepaste 
afstand bij geholpen. Onder andere door een diner aan 
een tafel voor twee. De avond begint om 18.45 uur en 
via World Servants willen we oppas regelen voor even-
tuele kinderen. Opgeven voor het einde van de maand, 
maar het liefst zo vroeg mogelijk bij ds. J. Holtslag. 

Printen nieuwsbrief - vacature 
Voor het printwerk van de nieuwsbrief zijn wij op zoek 
naar u! Heeft u een halve m² ruimte voor een printer bij 
u thuis en wekelijks op vrijdagavond of zaterdag +/- 30-
60 minuten tijd om de nieuwsbrief te printen en in de 
kerk te leggen? En bent u bereid deze praktische taak 
over te nemen? Mail of bel dan naar patrick@famvan 
genderen.nl of 0611048226. Technische kennis is niet 
nodig, hiervoor kunt u terugvallen op de CVB, dit geldt 
ook in geval van afwezigheid i.v.m. vakanties e.d. 

Lied Avonddienst – Opwekking 544 
1. Meer dan rijkdom, meer dan macht, 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent.  
  

2. Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
  

3. In een graf - verborgen door een steen,  
toen U zich gaf- verworpen en alleen; 
als een roos - geplukt en weggegooid 
nam U de straf - en dacht aan mij, meer dan ooit. 
Tekst & muziek: Lenny LeBlanc / Paul Baloche Ned. tekst: Elly 
Zuiderveld-Nieman  

Vragen n.a.v. Jakobus 1: 9-15 
1. Zou u/jij zelf veranderen als je morgen 3 miljoen euro 
zou ontvangen? 
2. Wat zijn momenteel de grootste verzoekingen/beproe-
vingen voor jongeren? En voor ouderen? 
3. Komen die verzoeking/beproevingen van God of van de 
duivel? 
4. Kun je gebeurtenissen noemen waarbij je God de schuld 
gaf van iets slechts? 
5. Wat stel je je voor bij het ontvangen de “kroon van het 
leven” ? 

Studieverlof ds. Dubbelman 
Van maandag 14 mei t/m zaterdag 26 mei heeft ds. 
Dubbelman studieverlof. Bij vragen of problemen kunt u 
contact opnemen met ds. Holtslag. 

Perkplantenactie 
Afgelopen week verkochten we met prachtig weer aller-
lei mooie perkplanten. Alle kopers én verkopers hartelijk 
bedankt! De 
mooie opbrengst 
van €2.337 is 
voor de kerk.  
 

 

 


