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Bij de diensten – Palmzondag 
In de morgendienst 
gaat ds. M. Dubbelman 
voor. Dankbaarheid is er 
dat zeven mensen deze 
morgen openbare belij-
denis van het geloof 
willen afleggen en zo in 
het midden van de gemeente uitspreken dat zij Jezus 
willen volgen en bereid zijn om verantwoordelijkheid op 
zich te nemen om de gemeente van Christus te leiden. 
Het zijn Hein van Beuzekom (Peursumseweg 121, 3381 
KV), Marijn Boer (Prins Bernhardlaan 3, 3381 AV), Daniël 
Holtslag (Kerkweg 1B, 3381KJ), Maarten Korevaar 
(Wilhelminalaan 35, 3381BN), Cornelieke Nuijten-van 
Houwelingen (Dorpsstraat 4, 3381AG), Jonathan Slob 
& Manuela Slob-Meijer (van Marlotstraat 2A, 3381CE). 
Laten we hen in de voorbede blijven gedenken. Na de 
dienst bent u van harte welkom in de Rank om elkaar te 
ontmoeten en de nieuwe lidmaten te feliciteren.  
De avonddienst wordt geleid door ds. J. Holtslag en 
staat in het teken van voorbereiding Heilig Avondmaal. 
We lezen daarbij Johannes 19:1-16.  
Na beide diensten zal het dagboekje ter voorbereiding 
op het Heilig Avondmaal gereed liggen. 

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

Agenda 
17-04 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
     ,,    Mannenvereniging 19.45 uur Rank  
     ,,    Avond over Heilig Avondmaal, 19.45 uur Rank 
19-04 Dienst Goede Vrijdag, 19.00 uur kerk 
20-04 Bijeenkomst Stille Zaterdag, 19.30 uur kerk 
 

Huwelijksjubileum 
*Donderdag 18 april hopen Henk en An-
nemien Hardendood (van Delftstraat 18, 
3381 BH) 45 jaar getrouwd te zijn. We 

feliciteren hen en hun (klein-)kinderen van harte en we 
wensen hen Gods zegen toe voor de komende jaren. 
*Op Paaszondag 21 april hopen Adriaan en Wilma 
Troost (Wilhelminalaan 36, 3381 BP) het 25-jarig hu-
welijksjubileum te vieren. We willen Adriaan en Wilma 
samen met Joop, Rachel en Elbert, Febe en Lois van 
harte feliciteren met dit jubileum en bidden hen Gods 
zegen toe. 

Meeleven 
*Afgelopen donderdag is mw. Anneke Kaai (Neerpolder-
seweg 72b – H038, 3381 JT) in Rotterdam geopereerd. 
Helaas niet met het gewenste resultaat. Zij zal nu een 
traject van chemokuren ingaan en we hopen en bidden 
dat dit een goed gevolg mag hebben en een volgende 
operatie wel mag slagen. De verwachting is dat zij aan 
begin van deze week weer thuis komt. 
*Dhr. Maarten Schep (van Marlotstraat 36, 3381 CE) 
zal woensdag 17 april worden geopereerd in het Verbee-
ten ziekenhuis te Tilburg. In de dienst zullen we bidden 
om Gods zegen over de operatie en het herstel. 

Belijdenis doen 
Belijdenis doen  
is beamen  
tegenover God  
en Jezus:  
U hebt mij eerst liefgehad.  
En nu heb ik U ook lief.  
U hebt naar mij gevraagd,  
voordat ik naar U vroeg.  
Ja Heer, ik wil bij U horen. 
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Lied avonddienst – Hij is Koning 

 

Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht; 
zijn gezag dat de wereld regeert. 

Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht; 
in de Zoon overwon, triomfeert. 

Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed, 
aan het kruis elke duistere macht, 

elke keten voor ons, verbroken heeft: 
niets of niemand betwijfelt zijn gezag! 

 

Heel de wereld moet weten wie Jezus is, 
die de dood onderworpen heeft. 

Overweldigend hoe Hij de strijd beslist; 
alle machten ontwapend heeft. 

Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert 
en ook ons bekleedt met zijn kracht. 

Onaanzienlijk zijn wij, maar Jezus niet: 
Halleluja, van Hem is alle macht! 

 

Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest, 
als een bloem in het veld verdort, 

zijn wij niet zonder hoop; wij vrezen niet: 
heel de wereld behoort aan God! 

Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit: 
ontzagwekkend, met glorie bekleed. 

Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt: 
Hij is koning, van al wat adem heeft! 

 

Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit: 
ontzagwekkend, met glorie bekleed. 

Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt: 
Hij is koning, van al wat adem heeft! 

Tekst: Hans Maat/Muziek: Adrian Roest.©2013 
Stichting Sela Music 

 

Inleveren kopij Zaaier 
De Zaaier van deze week zal op donderdag 18 april ver-
schijnen. De kopij dient daarom uiterlijk maandag 15 
april a.s. vóór 9.00 uur binnen te zijn, U kunt dit mailen 
naar zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inle-
veren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8). 

Kamp Bladel Spaaractie 
Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg 
genoten van o.a. het brood, met dank aan de vele ge-
spaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer 
meesparen voor het jongerenkamp. De 
volgende spaaracties helpen mee: munten 
van Bakkerij Van der Grijn, zegels van Bak-
kerij 't Stoepje en koffiezegels van Albert 
Heijn. U kunt de munten/zegels kwijt in de 
daarvoor bestemde lade van de leestafel in 
de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1. 

Avondmaal 
Op woensdagavond 17 april is er de mogelijkheid om 
met elkaar dieper in te gaan op de bediening en viering 
van het Avondmaal. De avond wordt in de Rank ge-
houden en begint om 19.45 uur. Het thema is: De nood-
zaak van de avondmaalsviering. Wees allen van harte 
welkom. 

Bijeenkomst Stille Zaterdag 
In een tijd waarin we steeds maar doorrazen en druk 
zijn, is het Paasweekend bij uitstek geschikt om weer 
eens op adem te komen. Om stil te staan bij het wonder 
van het kruis en het wonder van de opstanding. Op 
Goede Vrijdag gedenken we het lijden en vieren we als 
gemeente het Avondmaal; op Paaszondag vieren we het 
(eeuwig) leven. De zaterdag daartussenin … kan zo-
maar een ‘gewone’ zaterdag worden. Wat zou het mooi 
zijn om met elkaar die alledaagsheid en drukte te door-
breken en ‘in stilte stil te staan’ bij de weg die Jezus 
voor ons heeft afgelegd, juist ook in dat graf, in de dood, 
op die Stilste Zaterdag ooit; met gebed, bijbel, muziek 
(van Sela) – én stilte. Jong en oud is daarom van harte 
welkom om op zaterdag 20 april, in de kerk, de 
bijeenkomst bij te wonen. Inloop: 19.15 uur. Start: 
19.30 uur. Einde: 20.30 uur. Graag tot dan!  


