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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds H. Van Vreeswijk uit Kam-
pen voor. Bij de ingang van de kerk zijn  weer kaarten 
uitgedeeld die naar christenen verstuurd kunnen wor-
den die gevangen zitten om hun geloof. Wilt u hen ook 
gedenken in uw voorbeden? 
De avonddienst wordt geleid door ds. M. Dubbelman. We 
lezen Jakobus 2:1-13. 

Collecten 
1. Diaconie (Zilt) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor zending via 
internet 

Diaconiecollecte Zilt 
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor de 
leefgemeenschap Zilt in Gorinchem.  Zilt is een diaco-
nale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het 
geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners 
proberen in het leven van alle dag handen en voeten te 
geven aan het christelijke gemeenschapsleven. De 
naam Zilt verwijst naar Mattheus 5 vers 13: U bent het 
zout van de aarde. Deze Bijbelse opdracht geeft een 
groep christenen vorm door mensen in nood een veilig 
tehuis te bieden.  Al het werk in Zilt gebeurt door vrij-
willigers. In Zilt is ruimte voor vaste bewoners en daar-
naast 3 à 4 gasten om kortere of langere tijd mee te 
wonen en afstand te nemen van zorgen en (psycho-
sociale) problemen. In totaal wonen er 
circa 20 mensen in Zilt. Meer informatie 
over de doelen kunt u vinden op:  
www.leefgemeenschapzilt.nl.  
Uw gaven zijn van harte aanbevolen.   

 

 

Huwelijksjubileum 
Dhr. P. van der Wind en mw. A. van der 
Wind-Kroon (Doetse Vliet 5, 3381 HA) 
hopen komende vrijdag 13 juli 40 jaar ge-

trouwd te zijn. Wij feliciteren Piet en Anneke van harte 
met dit jubileum en wensen hen en hun  (klein-) 
kinderen Gods zegen toe.  

Kinderlied – Diep, diep, diep als de zee 
Diep, diep, diep als de zee. 

Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 

Is Jezus' liefde voor jou en mij.   

‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 

Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou. (OTH 396) 

  Meeleven 
* Dhr. J.A. van Beuzekom (Doetsevliet 22, 3381 HB) is 
ernstig ziek en het moment dat Christus hem thuis zal 
halen komt steeds dichterbij. In de dienst zullen we voor 
hem, zijn vrouw en zijn familie bidden. 
* We zijn dankbaar dat de knieoperatie van Rick van 
Genderen (Muisbroekseweg 16A, 3381 KN) goed is ver-
lopen. We hopen dat hij de komende 6 weken goed zal 
herstellen. 

Vervolg verkiezing ambtsdragers 
Na de laatst gehouden verkiezingsronden zijn er nog twee 
vacatures in te vullen. Een vacature voor wijkouderling 
Arie de Jong en een vacature voor diaken Herold Kool. In 
een eerder bericht heeft de kerkenraad laten weten de 
verkiezingsprocedure eind augustus weer voort te zetten. 
Met dit bericht wil zij u/jullie oproepen om vast na te 
denken over namen van broeders die u/jij geschikt acht 
om de genoemde ambten te gaan invullen. De kerkenraad 
zal vervolgens dubbeltallen opstellen, waarna een verkie-
zingsavond wordt georganiseerd. Op zondag 26 augustus 
zullen formulieren worden uitgedeeld waarop u per vaca-
ture de namen kunt invullen. 
 

http://www.leefgemeen/
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Sponsorwandeling Open Doors  
Op zaterdag 1 september wordt in Giessenburg weer de 
sponsorwandeling van Women to Women georgani-
seerd. De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen 
in Pakistan. Pakistan heeft als enige land ter wereld de 
maximumscore voor geweld tegen christenen; ontvoe-
ringen, mishandeling, gedwongen huwelijken en aanval-
len op kerken komen er het meest voor. We willen de 
christenen daar bemoedigen maar ook praktisch helpen 
met onder meer voorlichting op het gebied van ge-
zondheid, noodpakketten met voedsel/medicijnen en 
cursussen lezen en schrijven.   
Vanaf 9.00 uur wordt u/jij ontvangen in De Rank met 
koffie en thee. Om 9.15 uur hebben we een gezamenlij-
ke opening en aansluitend start de wandeling.  Daarna 
gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Al-
blasserwaard. Langs het pittoreske riviertje de Gies-
sen, over bruggetjes, langs molens en weilanden vol 
koeien. Langs de route zijn er enkele stops om iets te 
nuttigen en met elkaar te praten of te bidden voor de 
vervolgde christenvrouwen. De route is ca. 10 kilome-
ter. Een echte uitdaging! Bij terugkomst staat er rond 
12.00 uur een welverdiende high-tea voor u en jou klaar.   
Na aanmelding ontvang je als deelnemer een sponsor-
kaart waarmee je geld kunt ophalen. Naast het sponso-
ren voor de wandeling vragen we van iedere deelnemer 
€15,- inschrijfgeld. Hiervoor krijg je een mooie georgani-
seerde wandeling, heerlijke versnaperingen onderweg 
en een high-tea na afloop. Mede dankzij verschillende 
sponsoren zal ook een groot gedeelte van dit bedrag 
direct bestemd zijn voor de vervolgde christenvrouwen 
en hun gezinnen in Pakistan.   
Helpt u en jij mee deze bijzondere hulpvragen te beant-
woorden door met ons mee te lopen? Meldt u/je dan aan 
door te mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of 
bel naar 0184-616300.  We hopen u en jou als enthou-
siaste wandelaar te zien op 1 september! Een hartelijke 
groet namens de werkgroep Giessenburg/ Hardinxveld-
Giessendam. 

Agenda 
13-07 Verkoop collectebonnen, 18.30- 20.00 uur Rank 

 
 

Lied avonddienst – Maak groot onze God 
Refrein: Maak groot onze God,  
zing met mij, maak groot onze God.  
Zing, want Hij is groot, zo groot,  
onze God. 
  

De Koning in zijn pracht, bekleed met eer en macht; 
kom aarde, juich voor Hem, aarde, juich voor Hem. 
Het duister vreest zijn licht; als Hij rechtvaardig richt, 
dan vlucht het voor zijn stem, vlucht het voor zijn stem. 
Refrein: Maak groot onze God,….. 
 

De God die eeuwig leeft, de tijd geschapen heeft, 
de Vader, Geest en Zoon, Vader, Geest en Zoon. 
Het Lam dat werd geslacht, de Leeuw in al zijn kracht, 
de Koning op de troon, Koning op de troon. 
Refrein: Maak groot onze God,….. 
 

Naar Psalm 96 en Psalm 98 
Tekst & muziek: Chris Tomlin / Jesse Reeves / Ed Cash 
Ned. tekst: Peter van Essen © 2004 worshiptogether.com songs/ 
Six Steps Music / Small Stone Media 

  Het verhaal van Haoua uit Kameroen 
Haoua krijgt veel te verduren als haar 
man plotseling overlijdt, haar oudste 
dochter Kadidja (12)  leverfalen krijgt 
en haar 2-jarige dochter onverwacht 
overlijdt aan een onbekende ziekte.  

Kadidja gaat door de hele situatie door een moeilijke tijd, 
maar ontvangt veel steun van christelijke buurtgenoten. 
Ze geeft haar leven aan de Here Jezus, en leeft weer hele-
maal. De moslimgemeenschap  is niet blij met deze keuze 
en zet Haoua en haar dochter constant onder druk. Ze 
bedreigen hen zelfs met geweld. Ondanks bedreigingen  
ziet Haoua haar dochter ten positieve veranderen en krijgt 
ze interesse in het christendom. “Het raakte mij heel diep 
en ik besloot ook om de Here Jezus te volgen.”  Uitein-
delijk overlijdt dochter Kadidja in november 2017. Voordat 
ze sterft, laat ze zich dopen. Ondanks de verdrietige 
omstandigheden blijft Haoua vasthouden aan de Here 
Jezus: “Kadidja leidde mij naar Jezus, dat is een goed iets. 
Ik wil dit niet opgeven. Bid alstublieft dat mijn geloof 
gesterkt mag worden.” Haoua heeft nog twee kinderen: 
Bouba (8) en Sule (6), beiden jongens. 

mailto:wtw.giessenburg@gmail

