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Bij de morgendienst - Weeszondag  

In de morgendienst lezen we hetzelfde bijbelgedeelte 
als op Hemelvaartsdag. Dit is Handelingen 1:1-14. 
Tegelijk zullen er andere accenten gelegd worden. We 
richten ons op de beloften die Jezus doet. Namelijk dat 
zij kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen en van 
Jezus zullen getuigen. Het thema van de dienst is  
‘De kracht van Jezus’. Tijdens de Open Focusavond en 
op de Focuskringen zal hier verder op ingegaan worden. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Anneke van 
Genderen (orgel/piano) en Marieke Donk (dwarsfluit).  

Welkom in de Rank 
Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd elkaar te 
ontmoeten in de Rank onder het genot van een kopje 
koffie, thee of iets fris. 

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

Agenda 
31-05  Gebedskring, 20.15 uur Rank zaal 2 
01-06  Open Focus avond, 19.45 uur Rank 
03-06  Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
    ,,      Ophalen oud papier 
04-06  Boekwinkel open, 10.30-15.30 uur 
 

Bij de avonddienst - Weeszondag 
De avonddienst, waarin ds. C. Cluistra uit Capelle aan  
de IJssel voorgaat, is een jeugddienst met als thema 
God baant een weg waar geen weg is. De schriftlezing 
is Exodus 14: 5-1 en 1 Petrus 1: 3-4 en 21. De muzikale 
begeleiding is in handen van Muzikale medewerking 
wordt verleend door Feline van Tuijl (piano), Ruth van 
Veldhuizen (dwarsfluit), Hannah Trouwborst (cajon) en 
Daniël Holtslag & Lidia Faro (zang). 

 

Meeleven 
Afgelopen maandagavond mocht Ina Bax thuiskomen 
uit het ziekenhuis. Wanneer de infectie geheel 
verdwenen is, zal eerst een chemokuur worden 
uitgevoerd en pas daarna een operatie aan de galblaas. 
In de voorbede willen we haar en Ad gedenken. 
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Open Focus Avond 

Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil 
maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in 
wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met 
Jezus. Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-
thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onderzoe-
ken en met elkaar bespreken. Het thema welke we op 
woensdag aanstaande gaan behandelen is ‘De kracht 
van Jezus’. Kom jij ook een keer langs op deze avond? 
Van harte welkom! Inloop 19.30 uur met koffie en thee, 
aanvang 19.45 uur. 

Focus avondwandeling 
We gaan een Focus avondwandeling houden op 
woensdag 8 juni om 19.30 tot ongeveer 21.00 uur. We 
verzamelen bij de sporthal De Giessenhal. Hou je van 
wandelen met een goed gesprek? Weet je welkom! 
Deze keer willen we met elkaar in gesprek over getuige 
zijn n.a.v. Handelingen 1 : 1 – 14. Lees dit thuis alvast 
door als voorbereiding. 

In Bewegingsopdracht 
Zou je een vorm kunnen bedenken van hoe we 
gezamenlijk kunnen volharden in gebed, bijvoorbeeld 
binnen je vriendengroep, je huwelijk of samen met 
gelovige collegae of moeders onder elkaar? 
Het is goed om hierover na te denken en met elkaar te 
delen. Misschien kun je elkaar vertellen over initiatieven 
waar je van weet of ideeën die je zelf hebt. Mooi 
gespreksonderwerp tijdens het gezellige koffiedrinken 
na de dienst? 
 
 
 
  

Uitbreiding diaconale team 
Vanuit de diaconie is gezocht naar extra ondersteuning. 
Als lid van bijstand is Silvia den Toom, (Van Drenkwaert-
straat 9)  gevraagd om deel uit te maken van het 
diaconale team. Met enthousiasme en betrokkenheid 
heeft zij positief gereageerd om mee te gaan doen en 
ook betrokken te willen zijn bij het overleg met de 
diakenen. In de moderamenvergadering van 25 mei 
heeft Silvia de gelofte van geheimhouding afgelegd. 
Daarbij is aangegeven dat zij haar taak mag oppakken 
vanuit de zegen van Hemelvaart:“ En zie ik ben met u”. 

Opvang Oekraïense gastgezinnen 
Mede n.a.v. het bericht in de nieuwsbrief van de 
Maranathakerk geven we graag het volgende door. In De 
Stigt zijn twee Oekraïense  gezinnen gehuisvest. Twee 
vrouwen, een man, een (nagenoeg blinde) oma en vijf 
kinderen.  De kinderen Tima en Ilja van 12 gaan in 
Gorinchem naar school met de bus of per auto. Danik 
van 8 gaat naar De Hoeksteen. Ze krijgen inmiddels 
fiets- en verkeersles. De  twee oudste jongens (Wowa 
en Pasha) en de vader (Sergei) zijn sinds vorige week 
gaan werken bij De Landsinghof (AVRES). Voor Tanya 
wordt nog een dagbesteding gezocht.  Er is veel hulp 
vanuit de gereformeerde kerk, maar ook uit onze 
gemeente en van andere dorpsgenoten. Dank daarvoor! 

Aandacht voor de Oekraïense gezinnen 
Er is een actieve werkgroep. Dankzij giften kunnen ze 
zwemlessen volgen. Er is aandacht voor het kunnen 
bijwonen van kerkdiensten en het verstaanbaar maken. 
Er is een vertaal-app. Af en toe zijn ze aanwezig bij de 
plaatselijke diensten. Ze kwamen een keer op de 
Awake-avond en de twee vrouwen bij de Passage.. Er 
zijn ook speciale kerkdiensten in het Oekraïens in 
Nieuw-Lekkerland en Molenaarsgraaf. Ze worden daar 
naar toe gebracht door vrijwilligers. Het doel is dat ze 
steeds meer zelfstandig worden. We blijven ze 
natuurlijk helpen, waar 
dat nodig is. Heeft u 
vragen of ideeën, we 
horen het graag. Het 
mailadres is:  
oekraine.maranathakerk@gmail.com. 
 


