Zondag 29 april
9:30 uur: Ds. P.L. Tolhoek, Heusden
18:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel
Zondag 6 mei
9:30 uur: Ds. L. van Wingerden, ‘s Hertogenbosch
18:30 uur: Ds. C.M. Baan, Nieuwpoort
Donderdag 10 mei
9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel
Zingen voor de dienst: Zondag 29/4: Psalm 68: 10 en zondag 6/5: Psalm 87: 3. Donderdag
10/5: diverse liederen.
Kinderoppas: 29/4: Karin Klein, Wilke de Groot en Hannah van Wolfswinkel. 6/5: Majorie van
Zanten, Annemieke van Dieren en Anne-Fleur van Dorp. 10/5: Petra den Hertog en Anneke
Verveer. 13/5: Marieke het Lam, Martine Harteveld en Marije de Groot.
Meeleven: We leven mee met Arie en Jaantje het Lam (Kweldam 6, 4121 EG). Arie is gevallen,
opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd. De operatie lijkt goed gegaan te zijn. Dit is geen
gemakkelijke weg, mede gezien jullie hoge leeftijd. In alle zorgen, verdriet en spanning mogen
we elkaar bij God brengen. Als wij het niet meer weten, hoeven we niet meer te zeggen dan:
Heere, hier ben ik… ‘Nader tot God en Hij zal tot U naderen’ (Jakobus 4:8).
We leven mee met mevrouw Clement – de Keizer die verhuisd is naar de Vianen (Donjon 109,
4130 XJ, 0347-351805). Mevrouw Clement blijft deel uitmaken van onze gemeente. Nadat u
vorig jaar gevallen was, bent u deels weer opgeknapt. Maar blijven wonen in uw oude huis was
te lastig geworden. We hopen dat u snel kunt wennen op uw nieuwe plek en wensen u goeds toe.
Overlijden: Op 19 april jongstleden is van ons heengegaan Dina Borgstijn – Meijers in de leeftijd
van 93 jaar. Sinds oktober 2018 was ze weduwe en zeker de laatste jaren was ze voornamelijk
aan de Julianalaan 15 te vinden. Dina heeft geen gemakkelijk leven gehad. In haar heengaan
mocht ze rust hebben. Op de kaart staat geschreven ‘Dit leven is voltooid, het is goed zo’. We
leven mee met haar zoon Jan, zijn vriendin Nicolette en de kinderen Bas en Tess. ‘De Heere doe
Zijn aanschijn over jullie lichten.’ Woensdag was de begrafenis in Culemborg.
Correspondentieadres is: Vliegerweg 16, 4101 JL, Culemborg.
Diaconie: De diaconiecollecte van zondag 6 mei is bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt
christenen, die vanwege hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Concreet in het brengen van
Bijbels en Bijbelse lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn, het geven van Bijbelse training
in landen waar dat heel moeilijk of verboden is, en het verlenen van sociale hulp (aan
bijvoorbeeld slachtoffers van vervolging). Heel belangrijk werk, dat naast uw gebed ook uw
financiële steun zeker gebruiken kan! Van harte aanbevolen!
Collectemunten: In de afgelopen jaren is de waarde van de collectemunten niet gewijzigd. Het
college van kerkrentmeesters heeft besloten om de waarde per 1 mei 2018 als volgt te verhogen:
De waarde van de blauwe munten wordt € 0,70 per munt en de waarde van de zwarte munten
wordt € 2,80 per munt. Dit betekent dat een zak munten (100 st. blauw, 25 st. zwart) vanaf 1
mei € 70,= kost.
Belijdenisdienst: Op eerste Pinksterdag staat een dienst gepland waarin een aantal
catechisanten belijdenis hoopt te doen. Na een periode samen optrekken zien we daar naar uit.
Tegelijk kan er op allerlei manieren spanning bij komen kijken. Vandaar de vraag: wilt u aan
onze catechisanten denken in uw voorbede?
Oud papier: D.V. zaterdag 12 mei wordt het oudpapier weer bij u opgehaald. Henk Liefhebber,
Marcel van Dorp en Simon v/d. Wolk zijn dit keer aan de beurt om de kliko’s bij u te legen.
Verantwoording: Door de diaconie in de maand maart ontvangen: 11/03 GZB
voorjaarszendingscollecte €157,80; 11/03 gift voor de voedselbank €25,-; 18/03 Interserve
Harm en Marja €156,60; 30/03 Bartimeüs HA €209,60; Overige collectes diaconie € 221,30.

Verder zijn de busjes van de bijbelklas en kindercatechese geteld dit was €110,50 voor het
sponsorkind van Woord en Daad. Voor al deze giften hartelijk dank!
De dames van de bezoekdienst hebben in het afgelopen kwartaal in totaal € 75,- aan giften voor
de kerk ontvangen. Voor al deze giften hartelijk dank!
- De kerkrentmeesters ontvingen via: Collecte onderhoud (maart) €412,45; Rentmeesters
collecte (maart) €587,90 Schaal collecte (maart) €201,85. Totale biddag collecte heeft
€1.494,19 opgebracht (incl. via de bank/giro) Via Peter Peek is er €5,00 ontvangen. Ook voor al
deze giften willen wij u hartelijk bedanken.
Agenda:
1/5: 19:00 u – belijdeniscatechisatie
7/5: 19:30 u – collectemunten verkoop
20:00 u – kerkenraadsvergadering
Ten slotte: Komende zondag bent u welkom in beide diensten. ’s Avonds hoop ik het Woord te
bedienen uit Exodus 19:4-6. Deze tekst helpt ons nog weer beter te begrijpen wat Exodus met
missionair, en de Wet met discipelzijn te maken heeft. Zondag 6 mei bij leven en welzijn zullen
er twee gastpredikanten voorgaan, daarna is het alweer Hemelvaart. Die feestdag bepaalt ons er
bij, dat we, als we onze blik slaan op Jezus, niet alleen achterom kijken naar Kerst, Goede Vrijdag
en Pasen. We kijken ook omhoog en zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond (Heb 2:9). Als
we zo kijken, kunnen we volhouden. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit
van Wolfswinkel.

