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Bij de diensten – 5e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De dienst 
staat in het teken van de afsluiting van het winterwerk. 
Centraal zal staan  Johannes 13:1-17. Na de dienst is 
iedereen van harte welkom elkaar te ontmoeten in de 
Rank. De avonddienst wordt geleid door ds. I. Hoornaar 
uit Ermelo.  

Collecten 
1. Diaconie (SDOK)  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor bijbels 
onderwijs voor de jonge kerk in Nepal. 

Bij de morgendienst – de voetwassing 
De voetwassing, verricht als dienst aan gasten, was in 
zuidelijke landen een gebaar van gastvrijheid en is in de-
ze zin ook bekend in de Bijbel. Onder andere komen we 
het tegen bij Abraham. Ook Jezus bracht het in praktijk. 
Vandaag lezen we daarover. Maar bij Hem was het meer 
dan een teken van gastvrijheid. Dienende liefde toonde 
Hij. Als voorbeeld voor zijn discipelen. Elkaar dienen. 
Misschien wel als priesters. 

 
 

Jeugddienst 7 april 
Volgende week zondag-
avond 7 april is er een 
jeugddienst met het the-
ma: Maakt het uit wat je 
gelooft? Er zijn meerdere 
religies en filosofieën die 
redding en geluk beloven. 
Komt het allemaal op het-
zelfde neer, of is het chris-
tendom anders en uniek? 
Belooft het een ander soort 
redding en geluk? 

Diaconiecollecte SDOK 
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor 
Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK). Christenen in 
meer dan vijftig landen hebben te maken met vervolging 
vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK zet zich 
wereldwijd in om vervolgde christenen te bemoedigen 
en vraagt in Nederland aandacht voor hun situatie. Dit 
doet SDOK door voorlichting en bewustmaking van 
christenen in eigen land en door het bieden van 
praktische steun aan vervolgde christenen. Meer 
informatie kunt u vinden op de website www.SDOK.nl. 
Uw gaven zijn van harte aanbevolen. 

Agenda 
01/02-04 Laatste catecheseavond 
03-04 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank  
    ,,     Mannenvereniging,   19.45 uur Rank 
04-04 Cursusavond Balans vinden in het leven,  
                                             20.00 uur Rank 
05-04 Ophalen oud papier  
06-04 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur 
    ,,     Inleveren spullen rommelmarkt,  
                                Doetseweg 54a, 09.00-11.00 uur 
Vooraankondiging 
07-04 Jeugddienst, 18.30 uur Kerk  
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Spullen + helpers gevraagd Rommelmarkt 
Voor de rommelmarkt van 15 juni kunt u nog steeds 
spullen inleveren. Dit kan op zaterdag 6 april en zater-
dag 4 mei van 9.00-11.00 uur aan de Doetseweg 54a.  
Ook zijn we nog op zoek naar mensen die ons op 15 juni 
kunnen helpen. U kunt zich opgeven door een mailtje te 
sturen naar rommelmarkt@hervormdgiessenburg.nl of 
even te bellen of te appen met Maria de Bruijn (06-83 
336126). Ook zal de komende periode op zondagmor-
gen tijdens het koffiedrinken na de dienst een inteken-
lijst in de Rank liggen. We zouden het leuk vinden als 
u/jij ons komt helpen! De Rommelmarktcommissie. 

Gemeenteavond 
Beste gemeenteleden, afgelopen maandagavond vond 
er een gemeenteavond plaats voor jong en oud. Georga-
niseerd door vele jongeren uit onze gemeente. Wat een 
opkomst, ruim 90 mensen! Hier mogen we dankbaar 
voor zijn! De avond werd geopend en daarna konden we 
genieten van een heerlijk buffet. Verschillende soorten 
soep, stokbrood, broodje hamburger, vele soorten sala-
des en als afsluiting een ijsje. Na de maaltijd kregen we 
de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan d.m.v. 
een vraag of een vraag uit een kletspot. Wat was het 
leuk om te zien dat jongeren ook op deze manier in 
gesprek gingen met de ouderen, of andersom. Uiteinde-
lijk werden we verdeeld in groepjes en gingen we een 
opdracht maken. Vorm een zin uit Spreuken 4:23.  Mooie 
gesprekken hebben er plaatsgevonden. Als afsluiting 
van de avond zongen we met elkaar enkele liederen. 
Tenslotte wil ik mijn dank en waardering uitspreken aan 
de vele vrijwilligers die op welke manier een steentje 
hebben bij gedragen aan deze  mooie avond. Het was 
goed om met zovelen aanwezig te zijn. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Kleurplaat 
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