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Bij de diensten – 1e Pinksterdag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holt-
slag voor. We lezen Handelingen 2:1-
15 over het Pinksterfeest. Verder le-
zen we Efeze 3:14-21. Na de dienst 
worden er bij de uitgang weer kaarten uitgedeeld die 
naar jarige zendingsmedewerkers en hun gezinsleden 
verstuurd kunnen worden. De avonddienst wordt geleid 
door ds. A. Schroten uit Leerdam.  

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

Meeleven 
• Afgelopen week heeft dhr. Nico Zwijnenburg (van 

Marlotstraat 23, 3381 CD) een operatie ondergaan in 
het Beatrixziekenhuis. Er is dankbaarheid dat de opera-
tie goed is verlopen en hij inmiddels weer thuis mocht 
komen. Wel is het nog wachten op de uitslag van het 
onderzoek. We bidden om een goed herstel en een 
positieve uitslag. 

Huwelijksjubileum 
Op 24 mei hopen Piet en Jannie van Dijk 
(Juliana van Stolberglaan 1, 3381 BR) 
het 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. 
Met hen zijn we de Heere dankbaar dat dit hen gegeven 
is. We feliciteren jullie van harte en wensen jullie samen 
met kinderen en kleinkinderen Gods zegen en nabijheid 
toe.  

Ledenmutaties 
• Dhr. H.J. (Richard) de Kok is verhuisd van Parallelweg 

136, Hardinxveld-Giessendam naar Lijnbaan 4, 3381AS 
Giessenburg  

Agenda 
22-05 Gebedskring, 20.15 uur kerk 
23-05 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
25-05 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
25/26 -05 Boekenmarkt tweedehands boekwinkeltje 
26-05  Wielertoertocht talentenveiling, 13.30 uur  

  Opwekkingsweekend 
Tijdens dit Pinksterweekend 
bezoeken we met een groep 
uit onze gemeente de Pink-
sterconferentie van Opwek-
king op het Walibiterrein in 
Biddinghuizen. Het thema is: 
‘ONE WAY’. Heb je interesse om deze conferentie nog te 
bezoeken? Dit kan t/m maandag a.s. 
Wij nodigen je uit om dan ook onze groep op het kam-
peerterrein te bezoeken. Even lekker je benen strekken 
en de koffie staat klaar! We staan op veld F60-61(b). 
Bij vragen neem contact op met 06-12 16 67 53 of 06-
18 12 16 40. 

Peutergroep 
Elke woensdag zijn kinderen tot 4 jaar van harte wel-
kom op de peutergroep. We spelen met elkaar, zingen 
liedjes en lezen een verhaal uit de Bijbel. Vanaf 9 uur 
staat de koffie en thee klaar voor de ouders/verzorgers. 
Voor de kleintjes is er fris en wat lekkers. We hopen jul-
lie te zien! 
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Verkiezing ambtsdragers 
In de afgelopen maanden heeft de procedure verkiezing 
ambtsdragers plaatsgevonden. Van de 10 ontstane 
vacatures zijn er in de drie ‘ronden’ 8 vacatures opge-
vuld. De kerkenraad is dankbaar dat het grootste deel 
van de vacatures is ingevuld en dat er grote betrokken-
heid is vanuit de gemeente (mede getuige de grote 
opkomst bij alle drie de verkiezingsavonden).  
Momenteel is het zo dat er nog twee vacatures open-
staan, te weten een vacature voor diaken en een vaca-
ture voor wijkouderling. De broeders Herold Kool (dia-
ken) en Arie de Jong (ouderling) zijn bereid gevonden 
om tot na de zomer aan te blijven, waarna zij zullen 
aftreden. Om de twee genoemde vacatures op te vullen 
zal eind augustus een nieuwe procedure opgestart 
worden. De gemeente zal gevraagd worden om weer 
namen in te dienen van broeders die zij geschikt vindt 
de ambten te gaan invullen. De kerkenraad zal vervol-
gens dubbeltallen opstellen, waarna een verkiezings-
avond wordt georganiseerd.   
Mocht tijdens de deze verkiezingsronde onverhoopt een 
vacature niet ingevuld worden dan zal er niet opnieuw 
een dubbeltal opgesteld worden en een verkiezingsa-
vond worden georganiseerd, maar zal de kerkenraad een 
voordracht doen van een broeder uit de – door de ge-
meente - ingediende namen. De voorgedragen broeder 
zal aan de gemeente bekend gemaakt worden en heeft 
(net als bij een gekozen broeder van een dubbeltal) een 
week bedenktijd of deze zijn roeping kan aanvaarden.  
De reden waarom voor deze werkwijze gekozen wordt, 
is dat de kerkenraad recht wil doen aan het roepings-
principe, maar niet nogmaals meerdere verkiezingsron-
den wil organiseren.  

Boekenmarkt 
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei a.s. 
wordt er een boekenmarkt gehouden 
in “de Rank” en het tweedehands 
boekwinkeltje, Dorpsstraat 55 in Giessenburg. 
Voor alle boeken geldt: 3 voor 1 euro! Ook voor de boe-
ken in het boekwinkeltje zijn de niet-gestickerde en 
boeken met een oranje sticker 3 voor 1 euro! Op vrijdag 
bent u van 13.00 tot 20.00 uur welkom en op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

Inzameling t-shirts 25 t/m 28 mei 
Andermaal ontvingen we een verzoek om kleding voor 
de gedetineerden (mannen) in de PI te Dordrecht. 
Gezien de zomertijd is er behoefte aan T-shirts in alle 
soorten en maten. (Echter geen rode shirts of kleding 
met een bedrijfslogo). Zondag 27 mei staan de dozen 
klaar bij de toreningang van de kerk en in De Rank. Er 
kan ook worden ingeleverd in de Rank op vrijdag 25 mei, 
van 13.00 uur tot 20.00 uur tijdens de openingsuren 
van het tweedehandsboekwinkeltje (eventueel ingang 
Dorpsstraat 55) of op maandagmorgen 28 mei.  Daarna 
worden de inzameldozen opgehaald. Eventueel kunt u 
de kleding ook afgeven op Giessenlaan 1d. De bijdragen 
worden op prijs gesteld en we mogen zo mede omzien, 
ook naar hen in de gevangenis. Namens de diaconie en 
de geestelijke verzorging van de PI Dordt. Bij voorbaat 
dank. 

Lege flessenactie World Servants 

In juli kun je de opbrengst van je lege flessen, die wor-
den ingeleverd bij de AH, doneren aan de World Servants 
jongerengroep die volgend jaar naar Zambia gaat. Dit 
kan door op de donatieknop te drukken bij de inlever-
automaat. De oproep is dus om je lege flessen nu alvast 
op te sparen.....;) 

  Lay-out nieuwsbrief 
Het rood doet mensen spreken,  
God schenkt aan ons Zijn Geest. 
Een vuur, een tong, een teken,  
de kleur van Pinksterfeest.  
Niets kan de vonk meer doven;  
een vuur dat niemand stuit,  
daalt neer op wie geloven,  
de vlammen slaan er uit.   
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