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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en 
wordt de Heilige Doop bediend aan Joost, zoon van 
Thomas en Maartje van Druten 
(Wilhelminalaan 72, 3381BR); 
Anne, dochter van Bart en Lot-
te van Genderen (Bogerd 5, 
3381 DA) en Julia, dochter van 
Martijn en Jannette Stam 
(Giessenlaan 16, 3381AL). De schriftlezing is Exodus 
3: 1-15. Na de dienst is er gelegenheid de doopouders 
te feliciteren en elkaar te ontmoeten in de Rank. Koffie, 
thee en fris staan klaar. In de avonddienst gaat ds. J. 
Holtslag voor en staan we stil bij vrede en vrijheid. Dit 
in het licht van 5 mei, maar vooral in het licht van de 
bevrijding door Jezus Christus door Zijn sterven op 
Golgotha. We lezen Johannes 15:18-25 en Romeinen 
8:17-25. Als slotlied zingen we twee coupletten van het 
Wilhelmus.  

Collecten 
1. Diaconie (HGJB) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem Jan de Wit in Egypte. 

Geboren 
Dankbaar zijn Coen en Alise van 
Genderen (Grotewaard 43, 4225 SL 
Noordeloos) met de geboorte van hun 

zoon: Seth Ethan. Seth is geboren op 30 april. Op het 
geboortekaartje staat een tekst uit het liedje Priceless 
van For King & Country: Irreplaceable, unmistakable, in-
comeparable, I see it all in you. So priceless (vertaling: 
onvervangbaar, niet mis te verstaan, onvergelijkbaar, Ik 
zie het allemaal in jou, zo onbetaalbaar). 
We feliciteren Coen en Alise van harte met de geboorte 
van Seth en we wensen hen Gods wijsheid en zegen toe 
bij de opvoeding. 

In herinnering 
In de nacht van 30 april is in de leeftijd van 86 jaar 
overleden Neeltje Schakel-Hakkesteegt. Sinds haar trou-
wen op 3 oktober 1956 met Jan Schakel woonde zij op de 
boerderij aan de Neerpoldersweg 28. Samen hebben zij 
zeven kinderen mogen krijgen. Naast de liefdevollezorg 
voor het gezin hielp zij ook mee op de boerderij. Op het 
laatst bracht zij bij het kuilen met de rollator de koffie. 
Naast vreugde en zegen was er groot verlies in haar leven. 
Het verlies van kleindochter Corine, van haar man op 21 
mei 2012 en van haar schoondochter Andrea. Ook in dit 
licht was de trouwtekst uit Filippenzen 4:6 treffend voor 
haar. Wees niet bezorgd, maar leg het door gebed in Gods 
handen. Voor haar was het niet eenvoudig om hier over te 
praten. Al sloot ze regelmatig een geestelijk gesprek af 
met de woorden: "Daar houden we ons dan maar aan vast". 
In de rouwdienst op zaterdag 4 mei heeft de trouwtekst 
centraal gestaan. Aansluitend is haar lichaam bijgezet in 
het graf van haar man op de oude begraafplaats aan de 
Kerkweg.  In de voorbede gedenken we haar kinderen en 
kleinkinderen. 

Meeleven 
*Margreet Muijlwijk-Stam (van Marlotstraat 56, 3381 
CE) verblijft in ieder geval nog tot en met donderdag in 
het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar 
dat de situatie rond de zwangerschap van de tweeling 
nog steeds stabiel is. We bidden om Gods zegen voor 
Margreet, Corné en de kleine baby’s. 

Lied morgendienst – OTH 396 
Diep, diep, diep als de zee.  
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou en mij.  
 
‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou. 
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Lied avonddienst – Fundament 
Ik bouw op Jezus, anders niet       ) 
Het is zijn bloed dat redding biedt       ) 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd ) 2x 
Ik steun alleen op Jezus' Naam.                  )  
 

Refrein: 
Heer, U bent ons fundament 
Zwak wordt sterk, door al uw werk 
In de storm blijft U Heer 
Hoogste Heer. 
 

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt 
Toont Hij zijn liefde die mij draagt 
Al woeden stormen om mij heen 
Mijn anker rust in Hem alleen (2x) 
 

Refrein 
 

Hij is Heer - Hoogste Heer 
 

Refrein (2x) 
 

Wanneer Hij komt met luid geschal 
Weet ik dat Hij mij kennen zal 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
Ben ik van Hem in eeuwigheid 

Sing-in - vanavond 
Vanavond is er na de dienst een bijzondere voorjaars- 
sing-in! Van harte welkom om buiten bij de Rank te 
komen zingen. De band zal klaar staan om verschillende 
verzoeknummers uit Op Toonhoogte te spelen. Als u zelf 
de bundel Op Toonhoogte heeft, willen we u vragen die 
mee te nemen. Het opzoeken van een lied op uw mobiel 
kan natuurlijk ook. Aan de uitgang liggen een aantal 
exemplaren van de inhoudsopgave van de bundel. U kunt 
dan vooraf al even kijken welk lied u mooi vindt.  
Warme koffie en thee zal voor u en jou gereed staan. Bij 
regen zingen we niet buiten, maar binnen. 

Agenda 
05-05 Vanmorgen is de laatste keer zondagsschool  
07-05 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
10-05 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
12-05 Volgende week zondag nemen in de morgen-
dienst zes kinderen afscheid van de zondagsschool. 
’s Avonds is er een jeugddienst met als thema ‘Respect’ 

Opbrengst zendingsbussen mei / juni 
In de maanden mei en juni is 
de opbrengst van de zen-
dingsbussen weer bestemd 
voor het werk van Willem-Jan 
de Wit in Egypte. In de afgelo-
pen maanden heeft Willem-
Jan studieverlof gehad in 

Leuven (België). Tijdens het studieverlof verbleef hij als 
“researcher in residence” (gastonderzoeker) aan de 
Evangelische Theologische Faculteit. Hij heeft zich tij-
dens het studieverlof verdiept in de vraag hoe een aan-
tal psalmen door de eeuwen heen zijn uitgelegd en hoe 
kennis van die uitleggeschiedenis ons gebruik van de 
psalmen nu kan verrijken. Over Psalm 58 heeft Willem-
Jan een serie blogberichten gemaakt, die is terug te 
lezen op zijn website www.wjdw.nl 

Deelnemers Expeditie Purnode 
We zijn dit bijna niet gewend, maar we hebben nog drie 
plekken over voor Expeditie Purnode 2019! We zouden het 
gaaf vinden als we het hele kampgebouw komende zomer 
weer vol krijgen. De week vindt plaats van 26 juli tot en 
met 2 augustus. Wil je graag nog mee, of weet je iemand 
die het heel tof zou vinden om mee te gaan, mail dan naar 
peterjanschakel@hotmail.com. 

Aan alle mannen van onze gemeente 
Volgende week dinsdagavond 14 mei starten we weer met 
‘het mannenkoor’. We oefenen vier avonden en zullen in de 
ochtenddienst op eerste Pinksterdag 9 juni zingen. Meer 
info volgt in de komende Zaaier. We hopen, net als vorig 
jaar, op een grote opkomst. Wilt u zich opgeven via e-mail 
(j.dubbelman@solconmail.nl) of bel (653310)/app naar 
06-49642995. 

Christelijke mindfulness – het vervolg 
Op 4 april jl. was de eerste avond waarin we een theore-
tische onderbouwing kregen over waar mindfulness voor 
staat en leerden we dat het eigenlijk om heel Bijbelse prin-
cipes gaat. De tweede avond vullen we in rond “Shalom”, 
ofwel vrede of heil. De datum (woensdagavond 15 mei, 
aanvang 19.45 uur) nadert al weer snel. Er zijn nog nieuwe 
aanmeldingen binnengekomen en zaal 1 van de Rank zat 
flink vol, dus het is fijn om een zo duidelijk mogelijk beeld 
van de zaalbezetting te krijgen. Daarom de vraag: mocht u 
verhinderd zijn, wilt u dat dan laten weten. Bel, app, mail 
of schrijf een brief naar Bert Pesselse. 

http://www.wjdw.nl/
mailto:peterjanschakel@hotmail.com

