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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. H. Klink uit Hoornaar voor. 
In de avonddienst o.l.v. ds. Dubbelman lezen we Johan-
nes 8:30-36, 51-59. De jongeren en leiding van kamp 
Bladel zullen in de avonddienst iets vertellen over hun 
kampweek en het kamplied zingen. De tekst hiervan 
staat achterop de nieuwsbrief. 

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

  Diaconiecollecte HGJB 
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor de 
HGJB.  De HGJB wil jongeren toerusten om te leven voor 
Gods aangezicht.  Dit gebeurt met materialen en activi-
teiten voor jongeren, maar ook door ondersteuning van 
het kerkelijk jeugdwerk. Denk daarbij aan het clubwerk, 
de catechese en de ondersteuning van ouders bij de ge-
loofsopvoeding. Want de christelijke gemeente is dé 
plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God 
van het verbond, die ook hun Vader wil zijn.   
De HGJB heeft voor de komende jaren de volgende 
doelen gesteld:  
* Jongeren stimuleren zich te verbinden aan God als 
Bron van leven  
* Jongeren leren leven met God als 
bron in hun concrete bestaan  
* De gemeente als een gemeenschap 
waar ouderen biddend gelovig om jongeren heen staan 
om voor hen levende voorbeelden van leven in 
afhankelijkheid en navolging te zijn.  
* De gemeente als een leerplek waar jongeren op ver-
schillende manieren leren wat leven in afhankelijkheid 
en navolging betekent.  
Ook bij het jeugdwerk in onze gemeente wordt veel 
gebruik gemaakt van de materialen van de HGJB. Voor 
dit werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit 
gemeenten en van donateurs. Meer informatie over de 
HGJB kunt u vinden op: www.hgjb.nl  
 

 

  Meeleven 
*Anja Bos (Doetseweg 30, 3381 KG) begint komende 
donderdag 26 juli met een behandeling van chemothe-
rapie gecombineerd met immunotherapie. De komende 
twaalf weken zal zij elke week deze behandeling krijgen 
in het ziekenhuis in Bilthoven. Laten we bidden om Gods 
zegen over de behandelingen en dat de bijwerkingen 
zullen meevallen. We wensen Anja en haar gezin Gods 
zegen toe. 
*Dhr. N. van Steenis (Lange Wei, Boven-Hardinxveld) 
moest afgelopen woensdag, 18 juli worden opgenomen 
in het Beatrixziekenhuis. We wensen hem Gods zegen 
en nabijheid toe. 

Lied avonddienst –Opwekking 733 

 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 

2. Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. (Refrein) 
 

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (Refrein 2x) 
Verheerlijk zijn heilige naam. 2x 
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  Kamplied Bladel - What a Beautiful Name 
You were the Word at the beginning 
One with God the Lord Most High 
Your hidden glory in creation 
Now revealed in You our Christ 
 

Refrein: What a beautiful Name it is 2x 
The Name of Jesus Christ my King 
What a beautiful Name it is - Nothing compares to this 
What a beautiful Name it is - The Name of Jesus 
 

You didn’t want heaven without us 
So Jesus You brought heaven down 
My sin was great Your love was greater 
What could separate us now 
 

Refrein: What a wonderful Name it is… 
 

Death could not hold You - The veil tore before You 
You silence the boast of sin and grave 
The heavens are roaring  
The praise of Your glory  
For You are raised to life again 
 

You have no rival - You have no equal 
Now and forever God You reign 
Yours is the kingdom - Yours is the glory  
Yours is the Name above all names 
 

Refrein: What a powerful Name it is… 

Bezorging van ‘De Zaaier’ 
De Zaaier’ wordt door jongeren van de gemeente op vrij-
dagmiddag bezorgd. De lange wachtlijst om te bezorgen 
is inmiddels flink geslonken en binnenkort zijn er dus 
weer bezorgers nodig. Het is bedoeld voor jongeren van-
af 12 en tot 16 jaar. Wanneer je 16 bent geworden, 
moet je je wijk weer afstaan aan iemand die op de 
wachtlijst staat. Zo krijgen zoveel mogelijk jongeren 
een kans om het een tijdje te doen. Je kunt je opgeven 
bij mw. E.M. de Groot-Slob, Doetseweg 33, tel: 651546. 

Gemeentedag 2018 
Om te noteren! Zaterdag 22 september is het weer de 
gemeentedag. Op zondag 26 augustus zal de uitnodi-
ging, met daarop alle informatie over het programma 
van die dag, uitgedeeld worden. 

Vertaling: What a beautiful Name 
U was het Woord in het begin 
Eén bij God, de Heer de Allerhoogste HEER. 
Uw verborgen glorie in de schepping 
is nu onthuld in U, onze Christus 
 

Refrein: Wat een prachtige en krachtige naam is het, 
wat een een prachtige en krachtige naam is het 
De Naam van Jezus Christus, mijn Koning 
Wat een mooie naam is het  
Niets is hiermee te vergelijken. 
Wat een mooie naam is het- De Naam van Jezus 
 

U wilde geen hemel zonder ons, 
daarom bracht u, Jezus, de hemel op aarde. 
Mijn was groot, maar Uw liefde was groter. 
Wat kan ons nu scheiden van U. (Refrein) 
 

De dood kon U niet vasthouden.  
Het voorhangsel scheurde open.  
U heeft de zonde en het graf het zwijgen opgelegd. 
De hemelen verkondigen Uw glorie, 
want U stond op uit de dood.  
 

Er is niemand zo als u, 
want met U is niemand te vergelijken. 
U bent koning voor nu en altijd 
Van U is het koninkrijk en de glorie. 
Uw naam is de naam boven aller namen (Refrein) 

Bedankt! 
Lieve mensen, hartelijk dank voor uw spontane reactie 
op ons 55-jarig huwelijksjubileum d.m.v. het sturen van 
de vele, vele kaarten met de felicitaties en goede wen-
sen, de bezoeken en de bloemen. 
Wij zijn u bijzonder dankbaar. Nettie en Gerard Baan. 

Agenda 
20 t/m 27-07 Expeditie Purnode 
27-07 Maandsluiting Bredero’s  
           Hof, 19.00 uur 
    ,,     Verkoop collectebonnen,  
           18.30-20.00 uur Rank 
 
 
 


