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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en zal 
Handelingen 22: 17-29 centraal staan. Na de dienst is 
iedereen van harte welkom in de  
Rank om elkaar te ontmoeten on- 
der het genot van een kopje koffie,  
thee of iets fris.  
De avonddienst wordt geleid door ds. J.B. Alblas uit 
Katwijk. 

Collecten 
1. Diaconie (Dabarwerk De Put) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor zending via 
internet. 

  Kinderlied – Sta eens even op 
Sta ’s even op als je Jezus liefhebt. 
Sta ’s even op als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt.  
 

Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt. 
Geef elkaar de hand als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 

Draai ’s even rond als je Jezus liefhebt. 
Draai ’s even rond als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt.  
 

Spring ’s in de lucht als je Jezus liefhebt. 
Spring ’s in de lucht als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 

Ga ’s even zitten als je Jezus liefhebt. 
Ga ’s even zitten als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
Tekst & Muziek: Frank van Essen © Unisong Music Publishers / 
Small Stone Media t/a Essence Publishing 

  Meeleven 
* In de dienst zullen we bidden voor dhr. J.A. van Beuze-
kom (Doetsevliet 22, 3381 HB). Hij is ernstig ziek en is 
in de laatste fase van zijn aardse leven gekomen. We 
wensen hem, zijn vrouw en familie Gods vrede en zegen 
toe. 
* Rick van Genderen (Muisbroekseweg 16A, 3381 KN) 
wordt komende woensdag 4 juli aan zijn knie (kruis-
banden) geopereerd in het Beatrixziekenhuis. We zullen 
bidden om Gods zegen over de operatie en de periode 
van herstel die zal volgen. 
* Afgelopen week is dhr. C.A. Korevaar (Thorbecke-
straat 12, 3371VH) geopereerd aan de ruggenwervel. 
Een ingreep met grote naweeën. We bidden om kracht 
en een voorspoedig herstel. Hij is inmiddels wel weer 
thuis. 
*Ook mw. Ina Post (Bogerd 7, 3381 DA) is geopereerd 
en de eerste berichten zijn positief. We hopen dat het 
positief mag blijven en bidden om Gods zegen. Ook van 
haar is de verwachting dat zij rond het weekend weer 
thuiskomt. 

KerkWeb-TV 
Na een proefperiode van een half jaar, waarin we gekeken 
hebben naar technische uitvoering en kijkerservaringen, 
hebben we nu een stabiel systeem dat we verder uit 
kunnen rollen. Dat betekent dat KerkWeb-TV voor een 
breder publiek toegankelijk wordt. Uiteraard willen we 
daarbij wel benadrukken dat we grote waarde toekennen 
aan “de samenkomsten der gemeente” en dus ook aan 
het, zo mogelijk, fysiek deelnemen aan die samenkom-
sten. Belangrijk daarin is ook het samenbindend effect dat 
daarvan uitgaat. Goed dus om daarbij niet eerstens naar 
uzelf te kijken, maar vooral naar (en voor) die ander. Dus 
bent u fysiek niet in staat naar de kerk te komen (u kunt 
uiteraard ook door de kerkauto worden opgehaald) of bent 
u bijvoorbeeld in de avond aan huis gebonden vanwege jon-
ge kinderen o.i.d. dan kunt u zich aanmelden door een e-
mailtje te sturen naar kwtv@ hervormdgiessenburg.nl. U 
ontvangt dan een informatieblad met technische voor-
waarden en aanvullende informatie, alsook een handlei-
ding en inlogcode om de diensten in beeld en geluid mee 
te kunnen kijken. De Kerkrentmeesters. 

mailto:kwtv@hervormdgiessenburg.nl
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Zendingsbussen – Zending via internet 
Meer dan de helft van de wereldbevolking gebruikt het 
internet. De explosieve groei van platforms als Face-
book, Twitter en Instagram bieden unieke kansen voor 
het delen van het Evangelie wereldwijd. Ook in landen 
waar zending niet toegestaan is.  
GlobalRize (www.lobalrize.nl) gebruikt deze mogelijk-
heden om het Evangelie van Jezus Christus te verkon-
digen en in contact te komen met mensen die zoeken 
naar de zin van het leven. GlobalRize ontwikkelt Face-
bookpagina’s en websites in verschillende talen. Elke 
taal heeft een beheerder die reageert op mensen die de 
berichten delen of liken. Wie meer wil weten, wordt 
verwezen naar een website in de eigen taal. Daar staan 
antwoorden op levens-
vragen en wordt een gra-
tis online bijbelcursus 
aangeboden. Elke cursist 
krijg een eigen mentor die 
begeleiding geeft door de 
cursus heen. Als mensen na afloop aangeven graag naar 
een lokale kerk te willen gaan, krijgen ze adressen aan-
gereikt. In de maanden juli en augustus is de opbrengst 
van de zendingsbussen bestemd voor dit doel. 

Mannenkoor 
Wij, interkerkelijk koor ‘Aqua Viva’, willen graag onze 
waardering uitspreken over het optreden van het gele-
genheidskoor op zondagmorgen 24 juni 2018 onder de 
enthousiaste leiding van Jorieke Dubbelman en de fan-
tastische muzikale begeleiding van Scott Baks en 
Robert van Eijl op het orgel en de piano.  

Graag doen wij als koor ‘Aqua 
Viva’ een beroep op zowel 
vrouwen als mannen om te 
komen zingen in ons koor tot 
eer van Onze Schepper. De 

repetities zijn op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 
uur. Weet u welkom en tot ziens.         
 

Diaconiecollecte Dabar 
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor het 
Dabar werk op Camping “De Put”.    

Dabar omvat heel veel: een luisterend oor, een leuke 
ontmoeting, spontaan, eerlijk, open en uitnodigend. 
Want dat is typisch Dabar: midden in het dagelijkse le-
ven op de camping in woorden en daden getuige zijn van 
Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen. Sa-
men organiseren ze een afwisselend recreatieprogram-
ma en delen ze geloof met kids, jongeren en ouderen. Er 
zijn tijdens de zomer twee Dabarteams voor elk twee 
weken. Daarnaast is er een campingpastor actief. Veel-
al met in de ochtend een clubprogramma en ’s middags 
en ‘s avonds allerlei verschillende activiteiten. Er zijn 
kinderen die alleen door Dabar de Bijbelverhalen kennen.  
De teams en pastors worden actief ondersteund door 
12 betrokken gemeenten in de regio. Alle gemeenten 
hebben een afvaardiging in de regionale Dabarcommis-
sie. Dagelijks komen er twee commissieleden langs om 
te helpen waar dat nodig is of mee te denken als daar 
behoefte aan is. Het team heeft beschikking over eigen 
caravans met toilet en douche. Ook voor de clubs zijn 
drie eigen ruimten beschikbaar. Uw gaven zijn van harte 
aanbevolen. De diaconie 

Agenda 
06-07 Ophalen oud papier 
07-07 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 


