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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds M. Dubbelman voor. De 
schriftlezing is Jakobus 2: 8-17. Bij de uitgang van de 
kerk worden er weer kaarten uitgedeeld om naar jarige 
zendingsmedewerkers en hun gezinsleden te sturen. 
De avonddienst wordt geleid door ds. L. van Wingerden 
uit ‘s Hertogenbosch.  

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

  Huwelijksjubileum 
*Dhr. J.C.G. van der Sande en mw. N.W. van der Sande-
Schutte (van Wenastraat 37, 3381 BK) hopen maandag 
16 juli 55 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Joop en 
Nelly, hun kinderen en kleinkinderen van harte met deze 
mijlpaal en wensen hen Gods zegen toe 
voor de jaren die voor hen liggen. 
* Op 19 juli hopen ook Gerard en Nettie 
Baan-den Boer (Willem de Zwijgerlaan 23, 3381 BM) 
hun 55-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte 
willen we hen en hun kinderen en kleinkinderen hiermee 
feliciteren. Tegelijk bidden we om kracht en zegen en 
Gods nabijheid voor de tijd die komt en in het bijzonder 
vanwege de spierziekte van Nettie. 

  Meeleven 
Emiel en Anja Bos (Doetseweg 30, 3381 KG) moesten 
deze week een ingrijpende boodschap verwerken. Anja 
heeft de afgelopen weken onderzoeken ondergaan en er 
is vastgesteld dat zij borstkanker heeft. Zij zal starten 
met een traject van chemotherapie gecombineerd met 
immunotherapie. Daarna zal zij ook nog een operatie 
moeten ondergaan. We wensen Emiel en Anja en de kin-
deren Gods rust en kracht toe. In de dienst zullen we 
bidden om genezing en Gods zegen over de behandeling. 
 
 

 

Overleden 
Vorige week vrijdag 6 juli overleed in de leeftijd van 81 jaar 
dhr. Jasper Adrianus van Beuzekom (Doetsevliet 22, 3381 
HB). Hij werd geboren en groeide op in Hardinxveld. Na zijn 
trouwen ging hij in Schelluinen wonen. Hij was daar ouder-
ling en actief in het werk van de zondagsschool. Vanwege 
de komst van de Betuwelijn, verhuisde hij in 2001 naar 
Giessenburg en bouwde hij zijn eigen huis aan de Doet-
sevliet. Hij was 55 jaar lid van de mannenvereniging, 
waarvan bijna 25 jaar als voorzitter. Vorig jaar maart werd 
duidelijk dat hij ernstig ziek was en er geen behandeling 
meer mogelijk was. Hij was dankbaar dat hij toch opknap-
te, weer naar de kerk kon komen en kon genieten van een 
redelijke gezondheid. Anderhalve maand geleden ging zijn 
gezondheid sterk achteruit en is hij uiteindelijk thuis over-
leden in vertrouwen op zijn Zaligmaker, Jezus Christus.  
De rouwdienst heeft afgelopen donderdagochtend 
plaatsgevonden. Centraal in de dienst stond de tekst 
boven op de rouwkaart: Hebreeën 12: 1-2: Laat ons met 
lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 
Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des 
geloofs, Jezus. 
De heer van Beuzekom is begraven op de begraafplaats 
aan de C.M. van Houwelingweg. We wensen zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen Gods troost en zegen toe. 

Kinderlied – Jezus open mijn oren 
Jezus, open mijn oren, leer mij Uw stem te verstaan 
Leer mij Uw woorden te horen 
Te weten waar ik moet gaan 
Om Uw licht te verspreiden, Uw naam te belijden 
Leer mij Uw stem te verstaan 
 

Jezus, open mijn ogen, leer mij de mensen te zien 
Zoals U ze ziet uit de hoge, U bent de Heer die ik dien 
Om Uw liefde te geven, aan wie met mij leven 
Leer mij de mensen te zien 
 

Jezus, ik open mijn handen, leer mij een zegen te zijn 
Maak mij een hulp voor de and’ren 
Die leven met honger en pijn 
Om aan wie U niet kennen 
genezing te brengen 
Leer mij een zegen te zijn 
Tekst en muziek Elly & Rikkert 
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Knopen voor Kamp Bladel 
Beste gemeenteleden, voor een workshop in kamp 
Bladel ben ik op zoek naar knopen tot max 2 cm 
doorsnede en eventueel restjes katoen van 1 à 2 mm 
dikte. Heeft u (oude) knopen liggen die we mogen 
gebruiken, dan kunt u deze voor donderdagmiddag 19 
juli afgeven of door de brieven-
bus doen bij Wilhelminalaan 
21. Voor vragen of meer 
informatie: Miranda Romeijn, 
tel. 653156. Alvast hartelijk 
dank!  

Oude pennen 
Sinds kort staat in de Rank een 
doos waarin u uw oude balpennen, 
vulpennen, kleurstiften, perma-
nent- en tekstmarkers en zelfs 
correctie-producten (vloeistof of 

tape) kunt inleveren, ongeacht merk en materiaal 
(zowel metaal als plastic). Uitgezonderd zijn schrijfpro-
ducten van hout of karton. Deze oude pennen zijn geld 
waard, ze kunnen gerecycled worden. De opbrengst is 
voor Stichting Woord & Daad. 

  Geloof en autisme 
Op 11 oktober organiseren de gemeenten uit de Her-
vormde ring Gorinchem een gezamenlijke avond over ge-
loof en autisme. De inleiding zal gegeven worden door 
Anne-Josien Huisman. Zij is GZ-psycholoog bij De Hoop 
GGZ en maakt daarnaast onderdeel uit van het ken-
nisinstituut Christelijke GGZ. De avond begint om 20.00 
uur en de deuren van de Rank staan open om 19.45 uur. 
Een ieder mag zich van harte welkom weten. Ter bestrij-
ding van de onkosten is het geven van een gift aan het 
einde van de avond een optie. 

Agenda 
14 t/m 21-07 Kamp Bladel 
20-07 Vertrek Kamp Purnode 
 
 
 
 

Jakobus en Leviticus 19 - morgendienst 
In de dienst lezen we vanmorgen niet de 10 geboden, 
maar Leviticus 19: 9-18. Jakobus verwijst in zijn brief 
ongeveer 7 keer naar dit gedeelte.  

(1) Lev 19:12 -> Jakobus 5: 12 
(2) Lev 19:13 -> Jakobus 5:4 
(3) Lev 19: 15 -> Jakobus 2: 1,9 
(4) Lev 19:16 -> Jakobus 4: 11 
(5) Lev 19:17b -> Jakobus 5:20 
(6) Lev 19:18a -> Jakobus 5:9 
(7) Lev 19:18b -> Jakobus 2:8 

Dit gedeelte werd in de tijd van Jezus ook vaak gelezen 
als wetslezing in de synagoge. Jakobus was ook ge-
woon om met zijn broer, Jezus, naar de synagoge te 
gaan. Het laat zien dat hij dit gedeelte zeker uit zijn 
hoofd heeft gekend. 

Update lekkage verwarming 
Nadat er vanaf de kerstdagen veelvuldig gehakt en ge-
broken is in de vloer van de kerk, zijn we nu weer in de 
opbouwfase. Alle stalen leidingwerk van de radiatoren 
is vervangen door kunststof en de vloerverwarming is 
waar nodig weer gerepareerd. Afgelopen week is alles 
weer afgedekt met een dikke laag beton en komende 
weken zullen gebruikt worden om de vloertegels weer 
terug te leggen. 

 
Met heel veel dank aan de vrijwilligers die het veelal 
zware werk hebben uitgevoerd en de sponsoring van 
bedrijven in materiaal en materieel. Op die manier heb-
ben we niet alleen de overlast, maar ook de kosten 
binnen de perken weten te houden. Ook hierin ervaren 
we het samen-gemeente-zijn. De Kerkrentmeesters. 
 
 


