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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en lezen 
we  Jakobus 1:22-27. In deze dienst zal het mannen-
koor o.l.v. Jorieke Dubbelman medewerking verlenen. 
De afgelopen weken hebben verschillende mannen van 
onze gemeente hard geoefend. Scott Baks en Robert 
van Eijl zullen hen begeleiden op het orgel en de piano.  

  
De avonddienst wordt geleid door ds. J.P. Kromhout van 
der Meer uit Zwijndrecht 

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

  Meeleven 
*Maandag 25 juni zal dhr. C.A. Korevaar (Thorbecke-
straat 12, 3371VH) in Dordrecht geopereerd worden 
aan de ruggenwervel. Een zware ingreep waarbij de oor-
zaak van de pijn weggenomen wordt, maar de pijn nog 
niet gelijk verdwenen is. Dat duurt drie maanden en in 
totaal zeker een jaar. We bidden dat de operatie goed 
mag verlopen en daarnaast om kracht en een goed her-
stel. 
*In het Beatrixziekenhuis zal dinsdag 26 juni mw. Ina 
Post, Bogerd 7 (3381 DA) een darmoperatie ondergaan 
en zal ze ook enige tijd in het ziekenhuis moeten blijven. 
We bidden om zegen over de operatie en Gods nabijheid. 

Agenda 
29-06 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
 
 
 

Liederen mannenkoor 
GOD VAN GENA 
God van Gena, die geeft wat ik niet verdien,  
door Jezus mag ik zien, in Hem ben ik vrij. 
God van Gena, geeft tijd voor verandering,  
neemt weg door zijn geduld, de schuld die mij bond.  
Geheel als ik ben, ik kniel voor Hem neer,  
voor de God van Genade, die mij vond 
 

Liefde van God behoud mij in ’t uur van nood,  
redt mij ook van de dood, vergeving voor mij. 
Liefde van God, verbreekt ook mijn ketenen,  
helpt mij door ’t leven heen: Hij maakt mij vrij. 
Geheel als ik ben, ik kniel voor Hem neer,  
voor de God van Genade, die houdt van mij. 
 

God van Gena, die geeft wat ik niet verdien,  
door Jezus mag ik zien, in Hem ben ik vrij. 
God van Gena, geeft tijd voor verandering,  
neemt weg door zijn geduld, de schuld die mij bond.  
Geheel als ik ben, ik kniel voor Hem neer, 
voor de God van genade,  
de Machtige Redder, de God van Genade, die mij vond. 
 
GEPREZEN ZIJ DE HEER (Mannenkoor vers 1+2) 
1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost  
hem al zijn schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 

REFREIN: Hem zij de glorie, want Hij die overwon,  
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam,  
dat de schuld der wereld op zich nam. 
 

2. Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden  
wordt eens veilig thuis gebracht. 
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
REFREIN 
 

Mannenkoor en gemeente: 
3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
REFREIN 
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Liederen mannenkoor 
LIEFDE IS DE BRON 
1.Liefde is de bron, waaruit het licht het lijden overwon, 
in verwarring, angst en dood, is God jouw reisgenoot, 
Zijn liefde is de bron. 
 

2. Liefde is de bron, 
een stroom van licht, een gouden ochtendzon. 
Ontvang de adem van Zijn mond,   
Hij is uw diepste grond, 
Zijn liefde is de bron.  
 

REFREIN: Liefde is de bron, 
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon. 
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid, 
Zijn liefde is de bron. 
 

3. Liefde is de bron, waaruit de Zoon het lijden overwon 
en in verwarring, angst en dood is Hij uw reisgenoot, 
Zijn liefde is de bron. 
REFREIN 

Kampvuuravond voor mannen & vrouwen 
We beginnen het seizoen al vroeg op zaterdag 1 sep-
tember. Deze allereerste avond is er dan ook voor ieder-
een die maar wil komen. Mannen en of vrouwen zijn wel-
kom! Dus grijp je kans. Arthur Scheffer van De 4e Mus-
ketier zal komen spreken. De volgende avond is weer 
een mannenavond en die is op zaterdag 6 oktober. 
De avonden worden gehou-
den op Camping Slinge-
land, Slingelandseweg 19. 
Van harte welkom. 

Ouder-peutergroep 
Komende woensdagmorgen 27 juni komen we voor de 
laatste keer van dit seizoen samen. Alle ouders en peu-
ters zijn van harte welkom om een keer vrijblijvend te 
komen kijken. Welkom vanaf 9.00 uur in Zaal 1 van de 
Rank. Rond 10.30 uur gaan we opruimen. Contact-
persoon: Jorieke Dubbelman, telefoonnr. 653310. 
 

 

Collectebonnen – te bestellen via site 
Vanaf heden bestaat er ook de mogelijkheid om collec-
tebonnen te bestellen via de website van de kerk.  
Via “praktische informatie” naar “collectebonnen” komt 
u bij de webshop en kunt u direct uw bonnen bestellen 
en afrekenen. Let op, bij de afrekening ziet u een ander 
rekeningnummer dan dat u eventueel gewend bent voor 
uw vrijwillige bijdrage. Indien u de collectebonnen vóór 
woensdag 17.00 uur bestelt, streven we ernaar om ze 
dezelfde week voor de zondag nog bij u te bezorgen. Met 
deze extra service hopen we u van dienst te kunnen zijn. 
Uiteraard kunt u ook als vanouds elke 2e en 4e vrijdag 
van de maand uw collectebonnen kopen in de Rank van 
18.30 uur tot 20.00 uur. Indien u nog vragen heeft kunt 
u via ebohre@hervormdgiessenburg.nl contact opne-
men met Ed Bohré. De Kerkrentmeesters. 

Nota’s die richting duiden 
Sinds een half jaar is er een (begin van…) een docu-
mentenbibliotheek op de website geplaatst. Vanuit de 
visie van de kerkenraad vindt u in deze bibliotheek een 
aantal nota’s. Deze documenten zijn het resultaat van 
het gezamenlijk denken en spreken over thema’s die 
ons in bestuurlijke zin bezig houden. Vooral echter be-
treft het nota’s die betrekking hebben op thema’s die 
spelen in de hedendaagse kerkelijke gemeente en, 
breder bezien, de samenleving. We proberen hierbij 
onder Gods leiding en met Zijn Woord als uitgangspunt 
tot overwegingen te komen die richting duidend zijn. 
Geen harde kaders, geen strikte besluitvorming. Dit in 
het besef dat elke situatie uniek is en dat steeds weer 
een grondige beschouwing nodig is om er in wijsheid 
mee om te kunnen gaan. Het is de bedoeling om de 
bibliotheek 
in het ko-
mend win-
terseizoen 
verder te 
vullen… 
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