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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De schrift-
lezing is 2 Koningen 19. Bij de uitgang worden er weer 
kaarten uitgedeeld om te versturen naar jarige zen-
dingsmedewerkers en hun gezinsleden.  
De avonddienst wordt geleid door ds. J. Menkveld uit 
Wanneperveen.  

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

Kinderlied – Ik ben veilig in Jezus’ armen 
Ik ben veilig in Jezus' armen 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus' armen 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 
 

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet. 
Is het soms net alsof niemand me ziet. 
Net of er niemand meer is die me mist. 
Dan mag ik weten dat Jezus er is.  
 

Ik ben veilig… 
 

Als ik door anderen soms wordt gepest. 
Zeggen ze: 'nee, jij hoort niet bij de rest'. 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem. 
 

Ik ben veilig…. 
 

Ook als je pijn hebt en ben je soms ziek. 
Wat er gebeurt, dat begrijp je dan niet. 
Hij zal je helpen, Hij is altijd trouw. 
Hij geeft je kracht en blijft heel dicht bij jou. 
 

Jij bent veilig in Jezus' armen. 
Veilig ben jij bij Hem. 
Jij bent veilig in Jezus' armen. 
Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent.  
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer © Celmar Music 
 
 

Meeleven 
Dhr. Piet van Selm (Schuitenmakersweg 7, 3381 LK) 
wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis te Nijme-
gen, waar hij dinsdag aan zijn hart zal worden geope-
reerd. Wanneer alles goed gaat, zijn er enkele maanden 
nodig om volledig te herstellen. Laten we bidden om 
Gods zegen over de operatie. We wensen hem en zijn 
vrouw Corine Gods zegen toe. 

Vacature – vervuld  
Voordat we de nieuwsbrief op zondagmorgen in handen 
hebben en kennis kunnen nemen van het reilen en zeilen 
binnen de gemeente is er al heel wat water door de 
Giessen gestroomd. Berichten worden geschreven en 
van her en der aangeleverd aan de redactie. Op 
vrijdagmiddag- en avond wordt alles verzameld, worden 
teksten zo nodig bijgeschaafd en is het meestal een 
heel gepuzzel voordat alle artikelen een plek hebben 
gekregen. Ter controle gaat de ‘nog warme’ nieuwsbrief 
vervolgens naar een kleine groep gemeenteleden. Op 
zaterdagmorgen wordt de nieuwsbrief in eigen beheer 
afgedrukt en daarna bij de ingangen van de kerk gelegd, 
gereed voor verspreiding. Dat afdrukken gebeurde tot 
op heden door Patrick van Genderen, waarvoor dank! 
Omdat Patrick het stokje graag over wilde dragen is 
voor de zomerperiode een (1) oproepje in de nieuwsbrief 
geplaatst. En warempel: meerdere kandidaten reageer-
den spontaan! Fijn is dat! Eigenlijk is dát de bedoeling 
van dit bericht: om even stil te staan bij het feit dat er 
binnen de gemeente héél veel werkzaamheden verricht 
worden, en dat het zo 
mooi is als we volgens 
onze eigen interesses en 
vaardigheden daaraan 
(spontaan!) deelnemen. 
Henk Stam is degene die 
dit ‘stukje gemeente-
werk’ vanaf heden op zich 
neemt. 

  Agenda 
24-08 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
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__________________________________________________________________________ 
Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl 
Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

  Gebedskalender 
Het woord klinkt u/jou wellicht bekend in de oren. We 
krijgen veel gebedskalenders toegestuurd: van de GZB, 
Open Doors, Youth for Christ, enz. Allemaal tegelijk 
gebruiken vraagt steeds om een keuze: welke 
wanneer….  
Volgende week zondag ontvangt u de eerste gebedska-
lender van onze eigen gemeente, onder het motto 
‘bidden en danken met en voor elkaar’.  We mogen de 
Here vragen om Zijn zegen over al het werk, dat in de 
gemeente wordt gedaan. Door dit te doen, mogen we 
alle mensen, die een taak hebben binnen de gemeente, 
steeds weer biddend voor Gods troon brengen. Jacobus 
5:16 zegt: ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige 
brengt veel tot stand’. Maar we kijken ook om ons heen, 
naar de kerk, de gemeente van God wereldwijd! Daarom 
zijn de onderwerpen van voornoemde gebedskalenders 
óók te vinden in onze gebedskalender.  
De kalender is zo gemaakt dat hij als boekenlegger in 
de (kinder-)bijbel gelegd kan worden. Hij beslaat 7 we-
ken, voor elke dag een onderwerp voor (dank-)gebed. In 
de zomermaanden zal de kalender ‘vakantieweken’ sa-
menvoegen, dan dus niet per dag een gebedsonderwerp.  
We zeiden het al: “bidden en danken met en voor elkaar” 
Daarom stellen we iedereen in de gelegenheid gebeds-
punten aan te leveren. Even een voorbeeld: de leiding 
van een club of werkgroep maken plannen, vergaderen, 
voeren uit… Als wij data weten van vergaderingen, het 
uitvoeren van de plannen, dan kunnen we deze data 
verwerken in de gebedskalender. Op deze manier weet 
de leiding van die club of werkgroep dat de gemeente 
meeleeft én meebidt…..  
In de gebedskalender zal steeds de uiterste inlever-
datum staan voor de nieuwe kalender.   
We hopen en bidden dat deze kalender door iedereen 
goed gebruikt gaat worden en dat wij als gemeente 
gebouwd mogen worden tot eer van Zijn naam!  

Margreeth 
  van  Houwelingen 
    Tineke 
      Vollmuller 
        Annemarie 
             Verspuij 

Women walk for women 
De zomervakantie is alweer bijna voorbij en 1 septem-
ber nadert nu al snel. Nog een laatste keer willen we via 
de nieuwsbrief de sponsorwandeling van Open Doors 
onder uw en jouw aandacht brengen. De opbrengst is 
dit jaar bestemd voor christenen in Pakistan. Pakistan 
heeft als enige land ter wereld de maximumscore voor 
geweld tegen christenen; ontvoeringen, mishandeling, 
gedwongen huwelijken en aanvallen op kerken komen 
er het meest voor. Vanuit Open Doors is er een Harten-
kreet gedaan. ‘Hartenkreten’ zijn bijzondere hulpvragen 
die ze krijgen uit landen waar christenvervolging plaats-
vindt en waar de nood extra hoog is. Helpt u en jij mee 
deze bijzondere hulpvragen te beantwoorden door met 
ons mee te lopen?  
Vanaf 9.00 uur wordt je ontvangen in ‘De Rank met 
koffie en thee. Om 9.15 uur hebben we een gezamenlij-
ke opening en aansluitend start de wandeling. Langs de 
route zijn er enkele stops om iets te nuttigen en met 
elkaar te praten of te bidden voor de vervolgde christen-
vrouwen. De route is ca. 10 kilometer. Een echte uitda-
ging! Bij terugkomst staat er rond 12.00 uur een welver-
diende high-tea voor u en jou klaar.  Naast dat je je kunt 
laten sponsoren voor de wandeling vragen we van iede-
re deelnemer €15,- inschrijfgeld. Hiervoor krijg je een 
mooie georganiseerde wandeling, heerlijke versnaperin-
gen 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.  
Inmiddels zijn er al heel wat enthousiaste wandelaars 
die zich hebben opgegeven. Gaat u en jij ook met ons 
mee? Meld u/je dan aan door te mailen naar wtw. 
giessenburg@gmail.com of bel naar 0184-616300.  
Hartelijke groet namens de werkgroep Giessenburg/ 
Hardinxveld-Giessendam,  Gerlinde, Eline, Dinelle, Ma-
rieke, Annemarie, Josette en Annelies. 
 
 
 


