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Bij de diensten

Kinderlied – Vuur uit de Hemel

De morgendienst wordt geleid door ds. J. Holtslag. De
schriftlezing is Johannes 16: 5-15. Centraal staat het
spreken van Jezus over de Heilige Geest. Verder heten
we Willem-Jan de Wit hartelijk welkom in ons midden.
Hij zal in de dienst iets vertellen over zijn werk voor de
GZB aan het theologisch seminarie in Caïro. Na de
dienst is er gelegenheid Willem-Jan de Wit te ontmoeten in de Rank en nog meer over zijn werk te horen en
te zien. De avonddienst wordt geleid door ds. G.A.
Termaat uit Werkhoven.

Refrein:
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart (2x)

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.

Meeleven
*Afgelopen week is mw. A. IJzerman–van Asperen (Wilhelminalaan 80, 3381 BR) opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Woensdag heeft zij daar een hartkatheterisatie ondergaan en inmiddels mocht zij weer thuiskomen. We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.
*Dhr. Arie Koppelaar (Neerpolderseweg 69, 3381 JR) is
deze week gedotterd in het ziekenhuis in Breda en
mocht na een dag weer thuiskomen. Alle reden voor
grote dankbaarheid. In de voorbede danken we de Heere
en bidden om Zijn zegen en nabijheid.
*Komende week zal mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72b-038, 3381 JT) starten met de chemokuur. We
wensen haar Gods zegen toe en bidden dat de chemo
mag aanslaan.

Maak mij warm
Maak mij zacht
Dat ik leef
Uit uw kracht
Refrein
Maak mij vol
Van Uw geest
Maak mij klaar
Voor het feest
Refrein
Geef mij licht
Uit Uw bron
Dat ik straal
Als de zon
Refrein

Op Toonhoogte 449
Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld

Mannenkoor
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met ruim 30 mannen. Als u/jij wil, dan kunt u nog meezingen. We oefenen
nog drie avonden (21 mei, 28 mei en 4 juni). De avonden
beginnen om 19.15 uur met koffie in de Rank. Daarna
oefenen we van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur in de
kerk. Alsnog van harte welkom!

Agenda
21-05 Oefenen gelegenheidsmannenkoor,
19.45 uur Rank
,, Gebedsgroep 20.15 uur Kerk
24-05 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank
,, Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur
25-05 Stiltewandeling, 07.45 uur Rank
,, EO-Jongerendag, vertrek 12.00 uur Tilplein

Stiltewandeling

Update World Servants

Ook het verlangen naar rust, stilte en (misschien wel)
Gods stem te horen? Dat kan! Graag organiseer ik een
stiltewandeling op zaterdag 25 mei om 07.45 uur. In de
(vroege) ochtend, wanneer het nog stil is in de natuur,
waar de vogels ontwaken, waar we tot rust komen;
waar we Gods stem mogen verstaan. Gaat u en ga jij
mee? Mail dan naar jooptt@hotmail.com of app naar
06-13248588. Ik u en jou graag bij de Rank.
Ps. (Goede) wandelschoenen is aan te raden.

Inmiddels hebben wij het benodigde bedrag
van € 84.000 binnen. Een geweldige prestatie
waar we erg dankbaar voor zijn. Iedereen
enorm bedankt die hieraan op wat voor manier
dan ook een bijdrage heeft geleverd, super! De teller op
de website staat inmiddels op bijna € 86.000. Met de
extra bijdrage bovenop onze deelnamesom wordt ons
project verder gefinancierd (met de deelnamesom van
€ 84.000 is namelijk nog niet het hele project gefinancierd) en zullen wij de benodigde spullen aanschaffen
om met de kinderen in Mboboli iedere ochtend iets
leuks te kunnen doen. Reeds geplande acties de komende periode zullen dan ook gewoon doorgang vinden.
De autowasactie op zaterdag 13 april jl bij Autofood
heeft het mooie bedrag van € 550 opgeleverd! We
hopen dat uw auto’s weer mooi glimmen.
Voorafgaand aan ons vertrek vindt op zondag 14 juli om
18.30 uur in de Maranathakerk te Giessenburg voor al
de betrokkenen bij WS onze zogenaamde “uitzwaaidienst” plaats.
Mocht u het leuk vinden om ons uit te zwaaien: op
donderdag 18 juli zullen wij om 13.30 uur met de bus
richting het vliegveld in Brussel vertrekken vanaf de
Maranathakerk te Giessenburg. Welkom!
Nadere informatie over hoe u ons tijdens het project
kunt volgen volgt op een later moment.

Oude metalen
We zijn nu zo’n anderhalve maand
onderweg met het inzamelen van
oude metalen. Vrijwel iedere dag ligt
er wat bij de kruiwagens op Neerpolderseweg 19. Dank! Ongeveer drie
keer per maand sorteren de vier vrijwilligers de metalen en ook zijn er al
drie aanhangwagensvol weggebracht. Het mooie is dat
alles geld opbrengt. Oud ijzer en kabels vanwege de vele
kilo’s, koper, lood en aluminium (ook veel uit blikjes)
vanwege de goede kiloprijs. Het geheel heeft tot nu toe
de mooie opbrengst van ruim € 425,= opgeleverd voor
onze diaconale doelen. Wilt u een keertje meehelpen
sorteren of wegbrengen dan horen wij dat graag. Groet
van Herman Visser: 06-13030334, corryenhermanv@
hetnet.nl en Piet Aantjes: 06-51341496, p.aantjes@
outlook.com

Juweeltje

Zuid-Afrika
Een mooie kaart mochten we
ontvangen van de familie Van der
Grijn.

Waarop zij de gemeente van
harte bedanken voor de
kerstgroet. De post heeft er
lang overgedaan, maar dat
maakte het moment van
lezen zeker niet minder leuk, zo staat er te lezen.
Daarbij dank voor de steun op vele manieren.
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