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Bij de diensten  
De morgendienst staat in het teken van afscheid en 
bevestiging ambtsdragers en wordt geleid door ds. M 
Dubbelman en ds. J. Holtslag. We lezen Spreuken 30:1 
en 24-28. Na afloop van de dienst is iedereen welkom 
in de Rank om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie, thee of iets fris. De avonddienst wordt 
geleid door ds. J. Holtslag en dan zal Efeze 4:17-32 en 
Jesaja 63 centraal staan. 

Collecten 
1. Diaconie (Woord en Daad) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte 

Meeleven 
De gezondheid van mw. J. den Toom-Rietveld (Dorps-
straat 95, 3381 AE) is de laatste jaren langzaam 
afgenomen. Afgelopen donderdag 24 mei is zij gevallen 
en liep daarbij een gecompliceerde breuk op. Zij is ver-
huisd naar Tiendwaert en zal daar, i.v.m. de zorg die zij 
in de toekomst nodig zal blijven houden, voorgoed moe-
ten blijven. Haar adres is: Tiendwaert, Afdeling de Bout, 
kamer 6, Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Gies-
sendam. We wensen haar en haar man Gods zegen en 
kracht toe. 

  Huwelijksjubileum 
Zondag 3 juni hopen Cees en Gerda Korevaar - Brand 
(Bogerd 1, 3381DA) 25 jaar getrouwd te 
zijn. De hartelijke felicitaties alvast voor 
jullie en jullie kinderen en Gods zegen 
gewenst. 

Agenda 
29-05 1e repetitie gelegenheidsmannenkoor,  
           19.30 uur Rank 
01-06 Ophalen oud papier 
    ,,     Avond van Gebed, 19.00 uur Rank 
02-06 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur 
Vooraankondiging 
03-06 Jeugddienst 
 

Aan alle mannen van onze gemeente 
Aanstaande dinsdag 29 mei starten we met ‘het man-
nenkoor’. We beginnen om 19.30 met koffie in de Rank 
en oefenen van 20.00 tot 21.00 uur in de kerk. Er zijn al 
rond de 30 aanmeldingen maar er kunnen er altijd meer 
bij! We oefenen vier avonden en zullen in de morgen-
dienst van 24 juni de liederen aan de gemeente laten 
horen. We hopen dat het vooral tot eer van God zal zijn. 
Onze organisten Scott Baks en Robert van Eijl, zullen 
het koor begeleiden. We gaan starten met de volgende 
twee liederen: Opwekking 688; Genade zo groot en het 
lied: Liefde is de Bron (God and God alone, misschien 
meer bekend bij sommigen).We hopen op een grote 
opkomst, veel gezelligheid en veel geluid! Mocht u/jij 
een keer verhinderd zijn, dan is dat niet erg, alsnog van 
harte welkom! Hartelijke groet, Jorieke Dubbelman. 

Avond van Gebed  
Bid en fiets! Dit jaar geen hele nacht, maar een avond van 
gebed voor jong en oud, met een sportief tintje. 
Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat 
ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om 
gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors 
jaarlijks een avond of nacht van gebed op diverse locaties 
in Nederland. Jummai uit Nigeria na een aanval op haar 
dorp: “Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts weer 
worden aangevallen. ’s Ochtends dank ik God telkens op-
nieuw voor Zijn bescherming.” Als christen maken we deel 
uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je, bidt u mee 
voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze avond 
staan christenen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, 
de moslimwereld en Centraal-Azië. Kom op vrijdag 1 juni 
naar deze avond van gebed voor de vervolgde kerk, die om 
19.00 uur start in zaal 1 van de Rank . Neem je/uw fiets 
mee, want dit jaar gaan we op bezoek bij christenen uit 
Nieuwpoort. We fietsen naar hen toe om daar samen te 
bidden en stil te staan bij christenvervolging door verhalen 
te horen van vervolgde broeders en zusters, waarna de 
Nieuwpoorters met ons meefietsen om dan samen in 
Giessenburg verder te bidden. Rond 22.15 uur ronden we 
af. Fiets en bid gerust mee! Neem voor vragen contact op 
met: Gerwold Verspui 0184-653802/genjverspui@out 
look.com. Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht. 
Graag tot dan en vergeet je fiets niet! 
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  Jongerenlied – Toon Mijn liefde 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen. 
 

Refrein 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 

In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen (refrein) 

Jeugddienst 
Volgende week zondagavond zal er weer een jeugd-
dienst zijn. Het thema is Hart voor elkaar. We lezen een 
gedeelte uit de Bergrede. Verder zullen Coen van Gende-
ren en Jelle Klijn iets vertellen over hun verblijf in Ethio-
pië namens Compassion. 

.Huwelijks-APK 
De avond op 7 juni kent een geheel nieuwe invulling, 
terwijl de opzet gelijk is gebleven. Zo beginnen we om 
18.45 uur met een diner aan een tafel voor twee. 
Opgeven het liefst zo snel als mogelijk, maar uiterlijk 
voor eind mei bij ds. J. Holtslag. 

Doopdienst  
Volgende week zondagochtend 3 juni hopen we Eline 
van Oenen te dopen. Zij is de dochter van Robert en 
Corine van Oenen (van Brederodestraat 2, 3381 BC). 

Women walk for women (Open Doors) 
Wat was het een mooie wandeling vorig jaar! Met ruim 
30 vrouwen liepen we 10 kilometer door de polder van 
Giessenburg. We hebben gezongen, gebeden, mooie ge-
sprekken gevoerd en zijn in gedachten dichter bij de 
christenvrouwen in India gekomen. Met elkaar mochten 
we het prachtige bedrag van ruim 4500 euro ophalen 
waardoor deze vrouwen geholpen konden worden met 
o.a. beroepstrainingen. Na de wandeling konden we ge-
nieten van een heerlijke high-tea en hoorden we regel-
matig de vraag: ‘Volgend jaar weer toch?’. En jazeker, er 
komt weer een wandeling aan. Noteer 1 september 
2018 alvast in u/je agenda! We willen om 9.15 uur met 
elkaar beginnen en rond 12.00 uur zullen we de wande-
ling afsluiten met een high-tea. Houdt de komende tijd 
de Zaaier en de nieuwsbrief in de gaten voor verdere 
informatie over de sponsoring en wandeling. We hopen 
op een mooie wandeling en kijken uit naar u en jou als 
enthousiaste deelnemer. Zijn er nog vragen, mail dan 
gerust naar wtw.giessenburg@gmail .com of bel 0184-
616300. Een hartelijke groet namens de werkgroep 
Women to Women Giessenburg/Hardinxveld-G’dam.   

Diaconiecollecte Woord en Daad 
De diaconiecollecte is 
deze zondag bestemd 
voor de stichting Woord 
en Daad. Woord en Daad 
verbindt mensen over de 
hele wereld in hun strijd 

tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. Armoedebe-
strijding wordt gedaan door o.a. te investeren in onder-
wijs, landbouw- en bedrijfsontwikkeling, water en sanitai-
re voorzieningen. In Nederland wordt met de achterban 
gewerkt aan bewustwording door samen na te denken 
over vragen rond armoede en rijkdom. Ook wordt in Neder-
land en Europa gewerkt aan beleidsbeïnvloeding; de Ne-
derlandse overheid investeert in ontwikkelingssamen-
werking en Woord en Daad is met de politiek in gesprek 
hierover. Enkele voorbeelden van de resultaten van het 
werk van Woord en Daad: Jaarlijks worden ruim 14.000 
boeren getraind, vinden circa 3.700 een baan en kunnen 
36.500 kinderen naar school door de inspanningen van 
Woord en Daad. 
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