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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat Prop. J.H. Menkveld uit 
Dordrecht voor. De schriftlezing is Psalm 1 en 2 
Timotheüs 3 : 10 – 17. Muzikale medewerking wordt 
verleend door Scott Baks (orgel/piano) en Ruth van 
Veldhuizen (dwarsfluit). Na de dienst is er, voor hen die 
nog niet in de gelegenheid waren om kennis te maken 
met prop. J.H. Menkveld en zijn vrouw, alsnog de 
mogelijkheid dit te doen in de Rank. 
In de avonddienst gaat ds. A.T. van Blijderveen uit 
Veenendaal voor. We lezen Lukas 24 : 36 – 45.  
De muzikale begeleiding is in handen van Scott Baks 
(orgel/piano) en Aron Donk (viool). 

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

Huwelijksjubilea 
• Frans en Margreeth van Houwelingen (Dorpsstraat 2, 

3381 AG) zijn dinsdag 3 mei 45 jaar getrouwd. Van 
harte willen we jullie feliciteren met het huwelijks-
jubileum en wensen we jullie samen met kinderen en 
kleinkinderen Gods zegen toe. 

• Op 4 mei mogen Pleun en Ditsy Tromp 
het 50 jarig huwelijksjubileum vieren. 
Het tijdelijke postadres is Lijnbaan 15, 3372 WC 
Hardinxveld-Giessendam. Van harte willen we jullie 
feliciteren met het huwelijksjubileum en wensen we 
jullie samen met kinderen en kleinkinderen Gods zegen 
toe. Tegelijk zien we uit naar het moment dat jullie weer 
in onze nabijheid wonen. 

Verhuisd 
Cordian, Thea, Lieke en Sanne Verspuij zijn vanuit de 
Willem de Zwijgerlaan verhuisd naar Heul 30 (3381 DC). 
We wensen jullie Gods zegen op het nieuwe woonadres. 

Vanmiddag Sing-in in de tent 

 

Awake-event 
Vanavond gaat er weer een nieuw 
Awake-event plaatsvinden. Daar 
zal gastspreker Jesse van Melle 
het gaan hebben over het thema: 
“Justice”. Tijdens de avond neemt 
de spreker ons mee in het thema, 
is er ruimte voor interactie, gebed en aanbidding. Na 
afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. Het event vindt 
plaats in de Maranathakerk en start om 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.45 uur. Awake is vóór jongeren 
(doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? Tot dan! 

Agenda 
03-05 Gebedskring, 20.15 uur Rank zaal 2 
06-05 Boekenmarkt, 13.00-18.00 uur Rank 
     ,,      Ophalen oud papier 
     ,, Musical ‘Ready, steady, go’, 14.30 uur 
             Maranathakerk 
07-05  Boekenmarkt 10.30-15.30 uur Rank 
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Opbrengst zendingsbussen mei/juni 
De komende 2 maanden is de opbrengst van de 
zendingsbussen weer bestemd voor het werk van 
Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan is docent 
Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan 
het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Het 
seminarie in Cairo leidt toekomstige predikanten op 
voor de presbyteriaanse (protestantse) kerk in Egypte. 
Daarnaast biedt het seminarie diverse Arabischtalige 
deeltijdopleidingen aan, zowel in Caïro als online. Wie 
het Engels voldoende beheerst, kan doorstuderen in het 
Master of Theology (ThM)-programma. Veel oud-
studenten hiervan zijn inmiddels zelf betrokken bij de 
opleiding van predikanten in Egypte en Sudan. Bidt en 
geeft u mee? 

  Musical - ‘Ready,steady go’ 
Ha jongens en meiden, hebben jullie zin in een leuke en 
sportieve musical in de meivakantie? Kom dan op 6 mei 
naar de musical ‘Ready, Steady Go’ van Amazing Kids. 
Aanvang 14.30 in de Maranathakerk. Lukt deze dag je 
niet, kom dan gerust naar één van de andere 
voorstellingen hier in de buurt. Welkom! 

 

Homoseksualiteit christelijke gemeente 
Op donderdagavond 12 mei a.s. is er een toerustings-
avond over het thema homoseksualiteit. Deze avond 
stond eerder gepland voor 19 maart 2020. Herman van 
Wijngaarden zal het onderwerp inleiden. Ook is er 
ruimte voor gesprek. Wij hopen op een waardevolle 
bezinning en bewustwording op dit belangrijke 
onderwerp. Na deze avond zal de kerkenraad nadenken 
hoe we aan de hand van de bevindingen van deze avond 
verder gaan met dit onderwerp. De avond is in 'De Rank' 
en start om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Van harte 
welkom!  

Rommelmarkt 
Als het goed is bij velen van jullie 
de huis-aan-huis brief al op de 
mat gevallen. Hierin staan alle 
ophaal,- en inleverdata netjes 
opgesomd. Maar toch hier ook nog 
ff een reminder: zaterdagochtend 
14 mei komen we bij u langs in de kern van Giessenburg 
en zaterdagochtend 21 mei komen we buiten de kern 
bij u langs. Zorgt u dat de bruikbare spullen klaarstaan? 
Op deze ochtenden kunnen de spullen ook worden 
gebracht. Er zijn ook avonden waarop u uw spullen kunt 
komen brengen te weten: 16, 18, 23 en 25 mei van 
19.00 tot 20.00 uur aan de Doetseweg thv nummer 56 
(steenhandel de Groot). Als mensen zich op willen 
geven om mee te helpen met spullen ophalen, dan kan 
dat bij Gerard de Jong (06-26953407) of Arjan van der 
Vlist 06-8200 4625). 

KerkApp bereikt mijlpaal 
Op 1 januari is onze Kerkapp live 
gegaan. Een nieuw nieuwsmedium 
binnen onze kerkelijke gemeente. 
Fijn om te melden is dat we deze 
week de mooie mijlpaal hebben 
bereikt van 300 actieve 
gebruikers. Daarnaast kunnen we ook melden dat er 
gemiddeld 100 unieke, actieve gebruikers per dag op de 
Kerkapp actief zijn.  
Natuurlijk hopen we dat het aantal gemeenteleden dat 
de Kerkapp weet te vinden voor gemeentenieuws, ‘deel 
je moment’ en voor de collecten blijft groeien! Vragen? 
Stel ze gerust via kerkapp@hervormdgiessenburg.nl. 
 


