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Bij de diensten  
De morgendienst wordt geleid door ds. L. van Wingerden 
uit ‘s Hertogenbosch. De avonddienst wordt geleid door 
ds M. Dubbelman. De schriftlezing is dan Exodus 13:17-
22. In de preek gaat het over het ervaren van de vrijheid 
van Pasen in ons eigen leven. 

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

Meeleven 
*Dhr. Leo Vonk (Kerkhoflaan 19, 3381 AR) heeft al lan-
ge tijd voortdurende pijn aan zijn arm. Meerdere keren 
is hij daaraan geopereerd. Vorige week kreeg hij van het 
ziekenhuis te horen dat de operaties geen effect heb-
ben gehad en zij ook verder, op dit moment, qua opera-
tie en medicatie niets meer voor hem kunnen doen. We 
bidden om Gods zegen en kracht voor hem.) 
*Koen Dubbelman (Heul 34, 3381 DC) moest maandag-
middag 20 mei worden opgenomen in het Beatrixzie-
kenhuis i.v.m. uitdrogingsverschijnselen. We zijn dank-
baar dat hij woensdagmiddag weer naar huis mocht. We 
wensen hem Gods zegen toe. 
*Dhr. W. van Eck (van Hardenbroekstraat 22, 3381 CC) 
is vanwege hartfalen opgenomen in het Beatrixzieken-
huis. We bidden om Gods zegen en bijstand. 

Dopen 
Zondagochtend 2 juni hopen we drie kinderen te dopen: 
Tijn, zoon van Joost en Marije Dijkgraaf (van Brederode-
straat 26, 3381 BC); Seth, zoon van Coen en Alise van 
Genderen (Grotewaard 43, 4225SL) en Thijn, zoon van 
Ben en Daniëlle de Vries (Nijverheidslaan 1a 3381 LM). 
Laten we bidden voor Gods zegen voor de dopelingen en 
de doopouders. 

 

Huwelijskjubileum / Koffie na de dienst 
Koffie na de dienst. Alweer? Ja, alweer! 
Deze keer i.v.m. het 40-jarig huwelijks-
jubileum van Arjan en Geertje Overduin. Zij 

hebben de wens om dit ook met u en jou 
te vieren. Daarom worden u en jij van 
harte uitgenodigd om samen met hen na 
de morgendienst koffie, thee of iets fris 
te drinken in de Rank, met uiteraard iets lekkers erbij! 

 

Geboorte 
* Dankbaar en blij zijn Jan en Anne-Marie 
Meerkerk (Giessenlaan 82, 3381 AM) met 
de geboorte van hun dochter: Lieze Elisa-
beth. Zij is geboren op vrijdag 17 mei en is het zusje van 
Swen, Jasmijn, Hidde. We feliciteren hen van harte met 
de geboorte Lieze en we wensen Jan en Anne-Marie 
Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding.   

Agenda 
28-05 Oefenen Gelegenheidsmannenkoor,  

     19.45 uur Rank 
29-05 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
30-05 Dienst Hemelvaartsdag, 09.30 uur 
01-06 Extra opening boekwinkeltje, 10.30- 15.30 uur 
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Lied avonddienst – Genade zo groot 
Genade zo groot,  
aan mij die het niet verdient,  
liet Christus zijn liefde zien,  
want Hij kocht mij vrij.  
Genade zo groot,  
de schuld die ik voor Hem leg,  
wast Hij geduldig weg;  
zijn bloed reinigt mij.  
 
Refrein:  
En al wat ik heb,  
leg ik voor Hem neer,  
mijn verlosser en Heer,  
die mij liefheeft.  
 

Liefde zo groot,  
die stand hield tot in de dood,  
schonk in de diepste nood  
vergeving aan mij.  
Liefde zo groot,  
wiens kracht onverslaanbaar is,  
verdrijft elke duisternis;  
nu zijn wij vrij.  
 

Refrein (2x) 
 

Tekst & muziek: John Pantry  
Ned. tekst: Peter van Essen Opwekking 688 

Kopij volgende editie Zaaier 
I.v.m. Hemelvaartsdag graag de kopij voor de Zaaier 
inleveren maandag 27 mei a.s. vóór 10.00 uur. Dit kan 
door te mailen naar 
zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of in te leve-
ren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleurplaat Hemelvaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastheer/gastvrouw 
Als gemeente vinden we het belangrijk dat ieder zich 
welkom voelt. Zeker bij de kerkdiensten. Daarom vinden 
we het ook belangrijk om iedere dienst bezoekers wel-
kom te heten en hartelijk te begroeten. Voor onbeken-
den is het prettig dat zo mogelijk wordt gewezen op de 
gang van zaken. De (lied)boeken worden aangegeven en 
er is de nieuwsbrief of andere berichtgeving.  
Goed dat we allen zo letten op de mensen om ons heen. 
Apart hiervoor hebben we de regeling van gastheer/ 
gastvrouw. Iedere dienst worden er twee ingedeeld om 
bij de ingangen de bezoekers te begroeten en het nodi-
ge uit te delen.  
Voor de bezetting wordt een rooster gemaakt. Daarvoor 
willen we tenminste 30 leden kunnen inschakelen. Dan 
kan de inroostering goed verdeeld worden, ongeveer 1x 
per twee maanden.   
Vanaf juli wordt een nieuw rooster gemaakt.  Zijn er 
leden die zich willen aansluiten bij de huidige lijst van 
deelnemers? Informatie en opgave bij Mw. Sjanie Bou-
ter, Oranjelaan 6, tel. 651722 of via mailadres 
wimbouter@ziggo.nl .  

mailto:wimbouter@ziggo.nl

