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Bij de diensten  
In de morgendienst nemen zes kinderen afscheid van de 
zondagsschool: Berit Donk, Levi Lanser, Willem in ’t Veld, 
Thijmen Verspui, Sven Vink en Lars van der Vlies. De dienst 
wordt geleid door ds. M. Dubbelman. Na de dienst is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Rank. Koffie, thee 
en fris staan klaar. Deze zondagmorgen worden er kaarten 
uitgedeeld voor de volgende gevangen Christenen: 
Bahkrom Kholmatov, Mussie Ezaz, Zhao Weiliang, 
Alimujiang Yimiti, Haile Nayzgi, Zhang Shaojie, Kiflu 
Gebremeskel, Imran Ghafur, Kidane 
Weldou. Wilt u voor hen bidden. 
De avonddienst is een jeugddienst 
en wordt geleid door ds J. Holtslag. 
Het thema is Respect. We zullen 
een aantal stukjes lezen uit het 
laatste gedeelte van het Bijbel-
boek Job en ons bezighouden met 
de vraag of wij nog respect hebben 
voor God.  

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

Meeleven 
*Afgelopen week is dhr. Arie Koppelaar (Neerpolderseweg 
69, 3381 JR) opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Hij zal 
dinsdag overgebracht worden naar Breda. Daar zal beke-
ken worden of hij gedotterd zal worden of geopereerd. In 
de voorbede gedenken we hem en bidden we om Gods ze-
gen over de verdere medische behandeling.  
*Aankomende dinsdag zal mw. Anneke Kaai (Neerpol-
derseweg 72B H038, 3381 JT) een operatie ondergaan 
waarbij een kastje gemonteerd wordt voor het infuus 
waarop de chemokuren wordt aangesloten die zij vanaf de 
week erna zal ondergaan. We dragen haar op in ons gebed 
en bidden om Gods zegen over en al de medische behan-
delingen die zij moet ondergaan. 
 

* Enkele weken geleden werd bij mw. Ina Bax (Doetse 
Vliet 3, 3381 HA) longkanker vastgesteld. Afgelopen 23 
april is zij hieraan geopereerd in het Albert Schweitzerzie-
kenhuis te Dordrecht. Helaas is duidelijk geworden dat de 
operatie niet afdoende is. Er zijn uitzaaiingen vastgesteld 
en dit betekent dat zij een traject van chemokuren zal 
moeten ondergaan. Nadat zij voldoende hersteld is van de 
operatie, zal zij over een week of vier beginnen met deze 
kuren. We wensen Ina en Ad Gods zegen toe met alles wat 
op hen afkomt. In de dienst zullen we voor hen bidden. 

Huwelijk 
Vrijdag 17 mei zullen Jaco Bikker (Schelluinen) en Marian-
ne Korevaar (Bogerd 18) in het huwelijk treden. De kerke-
lijke inzegening is om 15.00 uur hier in de kerk. We 
wensen Jaco en Marianne een stralende dag toe en Gods 
zegen in het huwelijk. 
Het toekomstige 
adres van het bruids-
paar is Helling 43, 
3372 CR H’veld) 

Geboren 
Dankbaar zijn Corné en Margreet Muijlwijk 
(van Marlotstraat 56, 3381 CE) met de 
geboorte van hun twee dochters: Suze en 
Hanne. Sinds 15 april verbleef Margreet al in 

het ziekenhuis i.v.m. zorgen rond de zwangerschap. We 
zijn dankbaar dat alles uiteindelijk goed is gegaan. Omdat 
de tweeling met 35 weken geboren is, moeten zij voorlo-
pig nog in de couveuse blijven. In de dienst zullen we 
danken voor de geboorte en bidden om Gods zegen voor de 
ouders en Suze en Hanne. 

Huwelijksjubilea 
*Willem en Gertruda Muilwijk (Doetseweg 54, 3381 KG) 
hopen maandag 13 mei 25 jaar getrouwd te zijn. We felici-
teren hen en de jongens van harte met dit 
jubileum en wensen hen Gods zegen toe. 
*Donderdag 16 mei hopen Klaas en Marrie 
den Uil (van Brederodestraat 71, 3381 BB) 45 jaar 
getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun (klein)kinderen 
van harte en wensen hen allen Gods zegen toe. 
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Egypte 
Momenteel is Willem-Jan de Wit met verlof in Nederland 
en aankomende zondagmorgen zal hij een bezoek 
brengen aan onze gemeente. In de dienst zal hij een en 
ander vertellen en aansluitend in de Rank dit verder 
toelichten. Zo blijft u op de hoogte van de gaven die u 
ook deze maand via de zendingsbussen kunt geven voor 
zijn werk aan het theologisch seminarie in Caïro. 

Ik ga het anders doen… 
 Zo rond de jaarwisseling denken we dat wel eens, en 
we scharen dat onder ‘goede voornemens’. Komende 
woensdagavond 15 mei gaat het tijdens de 2e sessie 
“Mindful met Jezus” vooral over anders denken en 
anders kijken. Daaruit volgt dan wel dat ‘anders doen’. 

Om te beginnen zijn er al 
twee dingen anders dan 
bij de eerste sessie, na-
melijk de aanvangstijd, 
nu 19.45 uur. En ook de 
zaalindeling, maar dat 
ziet u vanzelf… Tip: kom 
bijtijds, we zetten sterke 
koffie en thee en/want er 
is wéér geen pauze. 
Welkom!  

Huwelijkscursus 
Ook dit jaar is het de bedoeling om een cursusavond te 
houden voor gehuwden. Een datum is hiervoor niet ge-
prikt, maar dat zal gebeuren samen met de geïnteres-
seerden. De avond begint om 19.00 uur met samen eten 
aan een tafel voor twee, waarna er steeds opnieuw met 
elkaar gesproken kan worden over zaken die het huwe-
lijk betreffen. De avond heeft dezelfde invulling als afge-
lopen jaar. Aanmelden kan bij ds. J. Holtslag. 

Agenda 
12-05 Oefenen gelegenheidsmannenkoor,  

     19.45 uur Rank 
15-05 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
     ,,    2e avond christelijke mindfulness, 19.45 uur Rank 
17-05 Huwelijksdienst Jaco & Marianne, 15.00 uur 
 
 

Chauffeursgroep voor voedselbank 
Elke donderdag worden er ook in Giessenburg voedsel-
pakketten bezorgd bij adressen waar extra hulp nodig 
is. De nieuwe groep is inmiddels gestart met medewer-
kers van de Gereformeerde kerk en onze gemeente. Het 
team is compleet. Hartelijk dank voor de toegezegde 
medewerking. De diaconie. 

SDOK 
Deze zondag is er o.a. een kaart 
uitgedeeld voor Mussie Ezaz. Hij 
is jeugdleider in Eritrea en werd in 
september 2007 gearresteerd. Hij 
is lid van de Kale Hiwot (Word of 
Life) Church. Medegelovigen om-
schrijven hem als een aardige, vrijgevige en getalenteerde 
leider. Na zijn arrestatie wist zijn familie lange tijd niet 
waar Mussie was opgesloten. Er werd gevreesd dat hij 
was vermoord of dat hij was achtergelaten in een cel er-
gens in de woestijn. Recente rapporten wijzen uit dat 
Mussie gevangen zit in een streng bewaakte gevangenis 
in de hoofdstad Asmara. Hij is nooit aangeklaagd of ver-
oordeeld. Zijn familie heeft geen idee of hij ooit vrij zal ko-
men. Mussie is getrouwd en heeft drie kinderen. Wij willen 
u vragen om voor hem en het werk van SDOK te bidden. 

Aan alle mannen van onze gemeente 
Komende dinsdag 14 mei starten we weer met ‘het 
mannenkoor’. We oefenen vier avonden (14, 21, 28 mei 
en 4 juni) en zullen in de ochtenddienst op eerste 
Pinksterdag 9 juni de liederen aan de gemeente laten 
horen. De avonden beginnen om 19.15 uur. Daan Plad-
det zal koffie verzorgen in de Rank en daarna oefenen 
we van 19.30-21.00 uur in de kerk. We hopen, net als 
vorig jaar, op een grote opkomst, veel gezelligheid en 
veel geluid! Inmiddels hebben 21 mannen zich al aange-
meld (we hopen de 30 te halen). Mocht u/jij een keer 
verhinderd zijn, dan is dat niet erg, alsnog van harte 
welkom!  En…niet te vergeten…op 4 juni een afslui-
tingsborrel met bitterballen, verzorgd door Sjanie Bou-
ter! Geef je op via e-mail (j.dubbelman@solconmail.nl)  
of bel (653310)/app naar 06-49642995. Hartelijke 
groet, Jorieke Dubbelman. 


