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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en zul-
len we verder nadenken over de betekenis van de op-
standing van Jezus. De schriftlezing is Johannes 11, de 
opstanding van Lazarus. In de avonddienst gaat ds. C.N. 
van Dis uit Nieuwegein voor. Deze zondag zal de nieuwe 
gebedskalender worden uitgedeeld. 

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

Meeleven 
* Mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 HA) is afgelopen 
dinsdag 23 april geopereerd aan haar long in het Albert 
Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. We zijn dankbaar 
dat de operatie goed is verlopen. Afgelopen vrijdag 
mocht zij het ziekenhuis weer verlaten om thuis verder 
te herstellen. We wensen haar Gods zegen en kracht bij 
alles wat op haar pad komt.  
*Margreet Muijlwijk-Stam (van Marlotstraat 56, 3381 
CE) verblijft in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en 
we zijn dankbaar dat de situatie rond de zwangerschap 
van de tweeling momenteel stabiel is. We bidden om 
Gods zegen voor Margreet, Corné en de kleine baby’s. 

Lied morgendienst – Klap in je handen 
1. Klap in je handen van blijdschap: 
Dit is de dag, die God ons geeft. 
Dit is de dag van je leven,  
dit is het feest dat Jezus leeft! 
 

Refrein: Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja! 2x 
 

2. Zing op de straten en pleinen: 
Dit is de dag die God ons geeft. 
Zing van het licht en het leven, 
zing van het feest dat Jezus leeft! 
 

Refrein: Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja! 2x 

Bij de morgendienst -Johannes-evangelie 
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In het eerste gedeelte (h: 2-11) van het Johannes-evan-
gelie worden zeven ‘tekenen’ beschreven die Jezus 
doet voor zijn dood aan het kruis. Het zijn tekenen die 
laten zien wie Jezus is: 
1. Water veranderen in wijn (2: 11) 
2. Genezing van de zoon van de hoveling (4: 54) 
3. Genezing van verlamde in Bethesda (5: 1-18) 
4. Wonderbare spijziging (Joh. 6: 1-15)  
5. Jezus wandelt op het water (6: 16-21). 
6. Genezing van de blindgeborene (9: 1-7) 
7. Opwekking van Lazarus (11: 1-45) 
Na hoofdstuk 11 begint de ‘lijdensgeschiedenis” en 
wordt de laatste week van het leven van Jezus 
beschreven (h: 12-19).  De laatste twee hoofdstukken 
bevatten het achtste teken: de opstanding van Chris-
tus Jezus zelf. Het doel van de tekenen is om ons te la-
ten vertrouwen en geloven in Christus. Johannes 
schrijft daarover na de opstanding: Jezus nu heeft in 
aanwezigheid van Zijn discipelen nog veel andere teke-
nen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar 
deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de 
Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te gelo-
ven, het leven zult hebben in Zijn Naam (Joh. 20: 30).  
De acht is in de Bijbel ook het getal van Gods nieuwe 
wereld. Het nieuwe begin dat God maakt. De zondag 
wordt de eerste dag van de week genoemd, maar ook 
wel de achtste dag. We komen samen op de dag van de 
opstanding, de dag waarop een nieuwe week (een 
nieuw begin) begint. 

Doopdienst – 5 mei 
Volgende week zondag 5 mei hopen we drie kinderen te 
dopen: Joost, zoon van Thomas en Maartje van Druten 
(Wilhelminalaan 72, 3381 BR); Anne, dochter van Bart en 
Lotte van Genderen (Bogerd 5, 3381 DA) en Julia, dochter 
van Martijn en Jannette Stam (Giessenlaan 16, 3381 AL). 
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Spullen + helpers Rommelmarkt gevraagd 
Voor de rommelmarkt van 15 juni kunt u nog steeds 
spullen inleveren. Dit kan nog op zaterdag 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-
83336126). Ook zal de 
komende periode op zon-
dagmorgen tijdens het 
koffiedrinken na de 
dienst een intekenlijst in 
de Rank liggen.  We zou-
den het leuk vinden als 
u/jij ons komt helpen!  
De Rommelmarktcommissie  

Dabar zoekt schilders 

 

Voor wie ons Dabarteam wel eens heeft  bezocht is de 
keet op de kop van het land, net naast camping “De Put” 
een bekend plaatje. Nu hebben de kozijnen aan de 
buitenzijde een likje verf nodig. Om dit goed aan te 
pakken, is hier wel wat aandacht en tijd voor nodig.  
Het lijkt ons een goed idee om hierbij de deelnemende 
gemeenten te benaderen. Het idee is om dit als “schil-
derteam” zelfstandig te doen. Dus schilderen als het u 
uitkomt. Zo wordt er iets meer tijd en aandacht aan de 
kozijnen besteed, waardoor we er ook wat langer ple-
zier van kunnen hebben. Dus lijkt u dit wat, en heeft u 
misschien wel een schildersmaatje, geeft u dit dan door 
aan Theo Terlouw, tel. 652292 of mail naar 
fam.terlouw@hetnet.nl   
 
 
 
 

Podcast voor leidinggevenden 
Mogelijk kent u de podcast ‘Eerst dit’ van de IZB en de 
EO. Voor hen die leidinggeven is er nog een interessante 
podcast. Elke maandagmorgen verschijnt deze in de 
mailbox en opgeven kan via  info@izb.nl. 

 

Lintje 
Dhr. Arie de Jong (van Drenck-
waertstraat 17, 3381 BJ) en mw. 
Rita Boer-Barendse (van Marlot-
straat 14, 3381 CE) hebben afge-

lopen vrijdag in de Til een koninklijke onderscheiding 
gekregen en zijn daarmee benoemd tot lid in de orde van 
Oranje-Nassau. Dhr. de Jong onder meer vanwege zijn 
vele jaren werk in de kerkenraad en mw. Boer o.a. van-
wege haar vele vrijwilligerswerk in Bredero’s Hof. Als 
gemeente feliciteren we hen beiden hartelijk met deze 
onderscheiding.  

Agenda 
Vandaag is er geen zondagschool 
01-05 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
03-05 Perkplantenactie (huis aan huis) 
    ,,     Ophalen oud papier    
04-05 Inleveren spullen rommelmarkt, 09.00-11.00 uur  
                                    Doetseweg 54a 
     ,,    Perkplantenactie, 09.30-11.30 uur (bij de Rank) 
     ,,    Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur  
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