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Van harte welkom in deze dienst! 
 
 
 
Voorganger:     Ds. W. van Herwijnen 
Ouderling van dienst:   Dhr. A. Broere 
Organist:      Dhr. G. Vos 
 
Collecten:           1e collecte: Diaconie  
           2e collecte:     Kerkvoogdij 
           3e collecte:     Orgelfonds 
 
 
Vanmorgen gaat voor Ds. van Herwijnen uit Zwijndrecht en we heten hem hartelijk 
welkom. Zelf mag ik de hervormde gemeente van Nieuw-Lekkerland leiden in de 
Maranathakerk. Gezegende dienst toegewenst. 
 
Volgende week hoop ik zelf bij u aanwezig te zijn en ben ik 's middags uitgenodigd 
om de intrededienst bij te wonen in Sliedrecht van Ds. G. Mink. Vanaf dat moment 
vervalt de oproep om crisispastoraat te vervullen in deze wijk en dus meer ruimte om 
broodnodig onderhoud aan huis en tuin te besteden. Ook leuk. 
 
Pastoraat 
Afgelopen donderdag ben ik geschrokken van de mededeling van Mevr. J(José) 
Eland uit de Kerkdijk 59, 4927RB, Hooge Zwaluwe dat zij ernstig ziek is. Er is bij haar 
alvleesklierkanker geconstateerd, nadat ze zich al geruime tijd niet lekker voelde. 
Gelukkig is het wel zo dat het gezwel operabel is en dat er geen sporen van 
uitzaaiingen ontdekt zijn. Binnen nu en een aantal weken zal zij dan ook geopereerd 
worden. Maar zij vertelde me door God enorm gesteund te weten en met vertrouwen 
de toekomst in te zien. Laten we als gemeente dicht om haar heen staan en a.s. 
zondag voorbede voor haar en Peter doen. 
Net zo goed als voor de andere zieken in de gemeente, zoals dhr. J(an) Polak uit 
Lage Zwaluwe en Mevr. S(tien) Boone die nu verpleegd wordt in Antonius Abt in 
Terheijden. Zij maakt het daar trouwens goed. Ook denken we aan dhr. H(uib) Bijl uit 
de Onderstraat die nu verpleegd wordt in Oosterhout. En daarnaast uiteraard aan 
hen die niet met naam genoemd willen worden, maar toch een hele last te dragen 
hebben. 
Op een heel ander vlak leven we mee met Sarina van Dijk die nu midden in haar 
eindexamens zit. We duimen voor je! 

 



Kopij Zondagsbrief inleveren voor vrijdag 10.00 uur: bartenanda@gmail.com 

 
Kerkenraad 
Tijdens de afgelopen kerkenraadsvergadering van jl. dinsdag is de indiensttreding 
van Mevr. Griselda Aanen besproken, maar dat kan door allerlei regeltjes niet eerder 
dan per 1 juli a.s. Besloten is dan ook om mijn contract nog door te laten lopen tot op 
die datum.  
De afscheidsdienst staat verder vast op 11 juni a.s., waarbij tevens afscheid 
genomen wordt van dhr. J(oost) Theunissen als ouderling, groep achters van de 
Zondagsschool en van het winterwerk.  
Gemeenteavond is er aanstaande donderdagavond 18 mei in de Rank. Gesproken 
wordt dan over de gebruikelijke kerkzaken en na de pauze over de toekomst met de 
nieuwe samenwerking met de gemeenten van Made en Drimmelen. Wij verwachten 
u allemaal! 
Ontvang een hartelijke groet, ook van Janneke, 
Ad den Besten. 
 
Agenda 
16 mei: Catechisatie in de Rank, 19.15 uur 
18 mei: Gemeenteavond in de Rank  
19 mei: Kinderclub voor groep 4 t/m 7 18.00 uur in de Rank 
23 mei: Verdiepingscursus bij Judith 
25 mei: Hemelvaartsdienst in de kerk 
30 mei: Laatste keer catechisatie ( diner) 
 
 
Inzage jaarrekening kerkvoogdij 
A.s. donderdagavond 18 mei vindt de jaarlijkse gemeenteavond plaats vanaf 19.30 
uur in De Rank. Alle gemeenteleden zijn hiervoor uitgenodigd. Voorafgaande hieraan 
ligt de jaarrekening van de kerkvoogdij over het jaar 2016 ter inzage. 
Belangstellenden hiervoor kunnen vanaf 18.45 uur in De Rank terecht. Wanneer u 
die avond niet in de gelegenheid bent of wanneer u liever via een persoonlijke 
afspraak de jaarrekening wilt inzien, kunt u aanstaande week contact opnemen met 
Petra van Dijk op telefoonnr. 076-5931030. 
Voor de goede orde deel ik u mede dat tijdens de gemeenteavond de hoofdpunten 
van de financiën besproken worden. 
Met vriendelijke groet, 
Petra van Dijk 
 
Kinderclub 
Op vrijdag 19 mei is de afsluiting van de kinderclub. Alle kinderen van groep 4 t/m 7 
zijn van harte welkom. Het begint deze keer om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur. 
Jullie gaan zelf pannenkoeken bakken en natuurlijk  lekker opeten! Daarna: de 
speurtocht!! We hopen dat jullie allemaal weer komen en dat het een gezellige 
afsluiting mag worden! Tot vrijdag!!! 
Leiding/Info. : Liesbeth v.d. Hout tel. 0168-484530. Wil je opgehaald en/of 
thuisgebracht worden, geef het even door!! 
 


