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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We nemen 
afscheid van ambtsdragers en andere gemeenteleden 
mogen (her)bevestigd worden in het ambt. Met dank 
aan God beleven we dit, zoals we dankbaar zijn voor al 

het werk dat er in de gemeente 
gebeurt en waar Hij de kracht voor 
geeft. In de preek richten we ons op 
het ambt en de betekenis daarvan aan 

de hand van Efeze 4:11-16.  
Muzikale medewerking wordt verleend door Scott Baks 
(orgel/piano) en Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit). Voor 
de dienst zal Scott Baks de volgende stukken spelen: 
D. Buxtehude Magnificat Primi Toni (BuxWV 203) en J.S. 
Bach concerto in A klein (BWV 593).  
Na de dienst is iedereen van harte welkom in de Rank 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie, thee of fris. 
In de avonddienst, waarin ds. L. Lammers uit Heerde 
voor gaat, zal het gaan over Petrus, Thomas en Jezus. 
We lezen hierbij Johannes 20 : 24 – 21 : 17. De 
muzikale begeleiding is in handen van Leen Donk (orgel) 
en Maureen van Pelt (dwarsfluit).  

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. 

Agenda 
17-05 Gebedskring, 20.15 uur Rank zaal 2  
21-05 Ophaaldag rommelmarkt, buiten kern  
    ,,       Women walk for Women, 09.15 uur Rank 

Open Focus avond 
Save the date! Woensdag 1 juni, thema ‘De kracht van 
Jezus’. Het Focusteam heet iedereen alvast van harte 
welkom. 

Bedankt 
Lieve mensen, dank voor al die mooie, lieve woorden die 
we kregen ivm ons 45-jarig huwelijksjubileum. Wat een 
zegen om bij onze hemelse Vader én 
bij u te mogen horen! Hartelijke 
groet, Frans en Margreeth van 
Houwelingen 

Meeleven 
Maandag 16 mei zal Hetty den Boer (Wilhelminalaan 88, 
3381 BR) aan de knie geopereerd worden. In de 
voorbede vragen we om Gods zegen voor de operatie en 
het herstel hierna. 

Examens 
De jongeren die midden in de examens en de 
voorbereiding hierop zitten, wensen we Gods zegen toe.   

                   We hopen op een goede uitslag. 

Verjaardagskaart zendingsmedewerkers 
Elke 3e zondag van de maand, zo ook deze zondag, 
worden na de morgendienst bij beide uitgangen van de 
kerk een beperkt aantal verjaardagskaarten voor 
zendingsmedewerkers of hun jarige gezinsleden 
uitgedeeld. Het adres is al voor u op de enveloppe 
geschreven. In de linkerbovenhoek staat de verjaardag 
datum en bij kinderen ook het geboortejaar vermeld. 
Namens de zendingscommissie bedankt voor uw 
medeleven en medewerking. 
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Beroep proponent J.H. Menkveld  
“Hij doet het!”; zo klonken de 
woorden van de ouderling van dienst 
bij de afkondigingen van zondag-
morgen 8 mei. Het werd beantwoord 
met vrolijk gelach en klein applaus. Het is waar. Met 
grote dankbaarheid heeft proponent J.H. Menkveld op 

donderdag 5 mei het beroep, wat op 
16 april op hem was uitgebracht, 
aanvaard. Samen met zijn vrouw 
mochten zij door gebed, de 
gesprekken en waardevolle kennis-
makingen met het dorp, tot dit 
besluit komen.  Zij zien er van harte 
naar uit om in Giessenburg te komen 

wonen en werken en hopen dat God deze roep wil 
zegenen en zij tot zegen mogen zijn in en voor onze 
gemeente.  
In de komende periode zal samen met hen verder 
worden afgestemd aangaande de verhuizing, de dienst 
van bevestiging en overige praktische zaken die 
geregeld moeten worden. Zodra daarover meer bekend 
is, zal nader bericht volgen. Laten we als gemeente 
danken voor zijn besluit en bidden om Gods zegen voor 
alle voorbereidingen die nodig zijn voor hun komst naar 
Giessenburg. We denken dan ook aan de Hervormde 
wijkgemeente Krispijn in Dordrecht en wensen hen 
Gods leiding en wijsheid om ook daar in de komende 
vacature te voorzien. 

Foto’s in Kerkapp 
Gebruikers van de Kerkapp 
weten dat gemeenteleden daar 
regelmatig foto’s delen via 
‘deel je moment’. Daarnaast 
zijn er ook fotoalbums 

beschikbaar van bijvoorbeeld kerkelijk activiteiten. Die 
willen we de komende tijd verder uitbreiden. Zo starten 
we dit weekend met een fotoalbum Rommelmarkt 
2022. 
En ook van de kampen Bladel en Purnode willen in de 
Kerkapp foto’s gaan delen. Wilt u dit niet 
missen en bent u nog niet aangemeld 
voor de Kerkapp? Stuur hiervoor of voor 
andere vragen over de Kerkapp een 
mailtje naar kkapp@hervormdgiessenburg.nl. 

Meet Me 
Nog geen plannen met Hemelvaartsdag, maar wel 
behoefte aan wat inhoud en/of gezelligheid? Ben jij 
tussen de 25 en 45 jaar? Kijk dan op 
meetmevijf.jouwweb.nl en meld je aan voor de 
inhoudelijke middag en/of het gezamenlijk eten. We 
zien je graag! 
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