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Bij de diensten - Weeszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en wordt 
de Heilige Doop bediend aan  Tijn, zoon van Joost en Ma-
rije Dijkgraaf; aan Seth, 
zoon van Coen en Alise van 
Genderen en aan Thijn, 
zoon van Ben en Daniëlle de 
Vries. Vreugdevol dat ou-
ders de bediening van de 
doop voor hun kind verlangen en bovenal dankbaar dat 
de Heere God de genade geeft om met Hem verbonden 
te zijn en het teken van de doop geeft. De Schriftlezing 
is in deze dienst uit 2 Timotheüs 1:1-5. Na de dienst is 
er gelegenheid de doopouders te feliciteren in de con-
sistorie en elkaar te ontmoeten in de Rank. Koffie, thee 
en fris staan klaar.  
De avonddienst wordt geleid door ds. G.J. Codee uit 
Maarsen. Na deze dienst zal Daniël Holtslag een pre-
sentatie geven in zaal 1 van de Rank over zijn verblijf in 
Oeganda. Hij heeft daar vorige week meegedaan aan de 
Muskathlon en het is een bijzondere ervaring geweest. 
Iedereen is van harte welkom. 

Collecten 
1. Diaconie  
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. 

Agenda 
04-06 Gebedskring, 20.15 uur kerk  
     ,,    Generale repetitie Gelegenheidsmannenkoor  
                     (met bitterballen!),  19.45 uur Rank 
07-06 Huwelijksdienst Johannes & Martine, 18.30 uur 
    ,,     Ophalen oud papier  

 

 

Kinderlied – Jezus is de goede herder 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de heer bij name kent 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 

Huwelijk 

 
Vrijdag 7 juni zullen Johannes van der Leer en Martine 
de Kuiper in het huwelijk treden. De kerkelijke beves-
tiging en inzegening zal zijn om 18.30 uur. In de voor-
bede gedenken we het bruidspaar en wensen we hen 
Gods zegen toe. Zij komen te wonen aan de Juliana van 
Stolberglaan 21, 3381 AN. 
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Meeleven 
*Dhr. W. van Eck (van Hardenbroekstraat 22, 3381 CC) 
is opgenomen geweest in het ziekenhuis en mocht af-
gelopen woensdagavond weer thuis komen. We wensen 
hem Gods zegen en nabijheid toe. 
* Op 9 mei werden bij Corné en Margreet Muijlwijk (van 
Marlotstraat 56, 3381 CE) twee dochters geboren: 
Hanne en Suze. Omdat de tweeling met 35 weken gebo-
ren werd, moesten zij nog in het ziekenhuis blijven. We 
zijn dankbaar dat zij afgelopen woensdag 29 mei 
inmiddels sterk genoeg waren om naar huis te mogen. 
We wensen hen allen Gods zegen toe. 

Vanuit de kerkenraad 
Jaarrekening 2018 
De jaarrekeningen van het college van Kerkrentmees-
ters en van de diaconie zijn opgemaakt. Beide rekenin-
gen komen redelijk overeen met wat was begroot. In de 
vergadering van juni worden de jaarrekeningen definitief 
vastgesteld. Voor de leden van de gemeente is er gele-
genheid om de jaarrekeningen in te zien of daar vragen 
over te stellen. Daarvoor kunt u tot 14 juni contact op-
nemen, bij voorkeur via email. Voor de jaarrekening van 
de Kerkrentmeesters met dhr. Arie de Bruin  
(adebruin@hervormdgiessenburg.nl) en voor de diaco-
nie met dhr. Jaap van Oenen 
(penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl). 
Lied in de eredienst 
Vanaf november 2018 worden door een brede werk-
groep met een predikant, enkele kerkenraadsleden en 
verschillende gemeenteleden de mogelijkheden nader 
bekeken. Op de gemeenteavond van 14 februari 2019 is 
hierover een en ander verteld. En er was de uitnodiging 
om op de gedachten te reageren. Er zijn ook diverse 
reacties gekomen. Met begrip voor het proces, maar 
ook met uiteenlopende zienswijzen en ervaringen. De 
reacties zijn op prijs gesteld. De weg van geleidelijke 
evenwichtige aanpassing heeft de voorkeur binnen de 
kerkenraad. In de vergadering van mei is besproken dat 
de werkgroep een voorstel uitwerkt. De kerkenraad zal 
dit t.z.t. nader bespreken en met een voorstel naar de 
gemeente komen. We hopen dit proces zo mogelijk in 
2019 nog af te ronden. 
Verkiezing ouderlingen en diakenen  
In 2018 zijn er de laatste verkiezingen geweest. In 
2020 komt er weer een nieuwe ronde. In 2018 kwamen 

er verschillende rondes en een lange uitloop voordat de 
vacatures waren ingevuld. Voor de kerkenraad was dit 
aanleiding om de gang van zaken eens nader te be-
spreken. O.a. met de vragen:  
1. De relatie tussen Gods Leiding en onze activiteit 
2. De betrokkenheid van de gemeente  
3. Het indienen van namen en het opstellen van de kan-
didatenlijst/tweetallen   
4. De wijze van verkiezing en het benaderen van  kandi-
daten In de  vergadering van april is hierover gesproken 
in groepjes. In  de vergadering van mei is besloten de 
reacties/zienswijzen uit te werken en te kijken wat 
binnen de regels van de kerkorde mogelijk is. Voor 2020 
kan de input gebruikt worden voor de opzet en uitwer-
king van de verkiezingsprocedure. 

Toer voor het goede doel 
Meld je als wielrenner nog even aan voor de Toer, als 
sponsor, of als lid van het peloton. 
De inschrijving voor de Toer voor het Goede Doel is nog 
geopend. Zowel voor de wielrenners als voor geldschie-
ters en sponsoren. Zaterdag 15 juni staan de renners 
op de pedalen voor een route van 155 km langs drie 
missionaire projecten, waarvoor ze giften bij elkaar 
fietsen: Capelle-Schollevaar, Zwijndrecht en Nieuwe-
gein. Op de pleisterplaatsen krijgen ze ter plekke ter 
inspiratie tekst en uitleg over het werk. 
Het is een mooi, afwisselend parcours met een paar 
klimmetjes en afdalingen. Enkele tunnels en bruggen, 
zoals de Heinenoordtunnel en de Van Brienenoordbrug, 
zijn in de route opgenomen. Ook afwisselend qua land-
schap: een traject langs de Lek, de Hoeksche Waard. 
Minstens zo divers zijn de missionaire projecten die 
onderweg worden bezocht: het ‘stadse’ project in 
Capelle-Schollevaar, het ‘volkse’ Zwijndrecht, multicul-
turele Cross-Culture Nieuwegein.’ 
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