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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De schrift-
lezing is 2 Koningen 20:1-11. De avonddienst wordt 
geleid door ds. A.F. Troost uit Ermelo.  

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

Meeleven 
Afgelopen vrijdag is Piet van Selm (Schuitenmakersweg 
7, 3381LK) in Nijmegen geopereerd aan zijn hart. We 
hopen dat het goed gegaan is en dat het herstel voor-
spoedig mag zijn. Ons gebed is voor hem en zijn vrouw 
Corine. 

Kinderlied – Wees niet bang 
Wees niet bang, wees niet bang - Ik roep je bij je naam 
Wees niet bang, wees niet bang 
Van nu af gaan we samen  
En al zou je door het vuur gaan 
je brandt je daar niet aan 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Om mee te gaan 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
 

Wees niet bang, wees niet bang - Ik roep je bij je naam 
Wees niet bang, wees niet bang 
Van nu af gaan we samen 
En al ga je door rivieren - Ze spoelen ze jou niet weg 
Ik ben bij je, Ik ben bij je - Heel de weg 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
 

Wees niet bang, wees niet bang - Ik roep je bij je naam 
Wees niet bang, wees niet bang 
Van nu af gaan we samen 
En als de anderen je plagen - Misschien de hele klas 
Ik ben bij je, Ik ben bij je - Ik hou je vast 
Ik ben bij je, Ik ben bij je - Om mee te gaan 
Ik ben bij je, Ik ben bij je - Voortaan 
OTH 556, Tekst en muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld 
 

  Verkiezing ambtsdragers 
Voor de nog twee resterende vacatures binnen de ker-
kenraad wordt u verzocht om voor een vierde verkie-
zingsronde opnieuw namen in te dienen. De nog 
openstaande vacatures zijn die van wijkouderling broe-
der Arie de Jong en van diaken broeder Herold Kool.  
Als kerkenraad roepen wij u op om als gemeente uw 
betrokkenheid te tonen, zoals dat in de vorige verkie-
zingsrondes ook het geval was. 
U wordt daarom gevraagd om namen in te dienen en 
over een aantal weken aanwezig te zijn bij de verkie-
zingsavond op woensdag 19 september a.s. 
Aan de uitgang wordt als hulpmiddel een formulier uit-
gedeeld waarop u per vacature de namen kunt schrijven 
van de broeders die belijdend lid zijn van onze gemeente 
en die u geschikt acht om genoemde ambten te gaan 
vervullen. (U mag het uiteraard ook zelf op eigen 
briefpapier schrijven) 
U kunt de namen inleveren t/m maandag 3 september 
a.s. op de volgende manieren: 
1.Op papier voorzien van naam en handtekening bij de 
scriba van de kerkenraad: Arjan Overduin, W. de Zwijger-
laan 21;  
2.Op papier voorzien van naam en handtekening bij de 
pastorie aan de Kerkweg 1b;  
3.Op papier voorzien van naam en handtekening in de 
doos bij de leestafel in de kerk;  
4.Per mail (voorzien van naam en adres) bij de scriba, 
via scriba@hervormdgiessenburg.nl  

  Agenda 
29-08 Vrouwenvereniging Lydia, 09.45 uur Rank 
     ,,    Start repetities Aqua Viva, 20.00 uur Rank  
31-08 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
01-09 Sponsorwandeling Open Doors, 09.00 uur Rank 
    ,,     Kampvuuravond, 20.00 uur Camping Slingeland 
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Interkerkelijk koor Aqua Viva 
Op 29 augustus a.s. beginnen de repetities weer van 
het interkerkelijk koor ‘Aqua Viva’, o.l.v. dirigent Martin 
Klop. Deze eerste repetitieavond in het nieuwe seizoen 
2018/2019 beginnen we om 20.00 uur met koffie/thee 
in De Rank, daarna gaan we snel van start met het repe-
teren van de liederen die we hopen te zingen tijdens het 
concert n.a.v. het 15-jarig bestaan van ons koor. Dit 
concert wordt gehouden a.s. zaterdag 13  oktober hier 
in de kerk. Medewerking wordt verleend door mannen-
koor ‘Asaf’ o.l.v. Nelly van den Broek en de vocaalgroep 
‘Testify’ o.l.v. Bastiaan van der Pijl.  
Nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom. De repetities 
worden gehouden in De Rank op woensdagavond van 
20.30 tot 22.00 uur. Voor info zie de website: 
www.aquavivagiessenburg.nl. 

Kampvuuravond vrouwen & mannen 
De eerstkomende kampvuuravond zit er alweer aan te 
komen. En wat voor één, zeg! Mannen én vrouwen zijn 
van harte welkom op deze eerste avond van het sei-
zoen. Maak er gebruik van zou ik zeggen! Wees welkom 
op Camping Slingeland, Slingelandseweg 19. De spre-
ker is Arthur Scheffer. Hij is bekend van De 4e Muske-
tier. Zaterdagavond 1 september vanaf 20.00 uur 
brandt het vuur. We ho-
pen er met elkaar een 
mooie avond van te 
gaan maken. We gaan 
zingen, bidden, luiste-
ren en met elkaar in 
gesprek. Wees welkom 
en vraag iemand mee! 

Gebedskalender 
De kalender wordt deze zondagmorgen uitgedeeld, één 
per huishouden. Als men meerdere kalenders denkt 
nodig te hebben; vanaf de avonddienst liggen er exem-
plaren op de leestafel onder de toren. 

  Bijbelkringen 
Heeft u deze zomer een goed 
boek gelezen? Wilt u dit graag 
met anderen delen? Of ver-
langt u ernaar uw geloof te 
verdiepen aan de hand van een 
bepaald onderwerp of bijbelboek? Dan heeft u waarde-
volle input voor het bijbelkringseizoen. U kunt onder-
werpen aandragen óf u zelf aanmelden als kringleider. 
Spreek gerust ds. Holtslag, Bert Pesselse of Willemieke 
van Wingerden aan. U kunt ook mailen naar: 
vt@hervormdgiessenburg.nl. 

Gemeentedag 22 september 
Bij de in-/uitgang wordt de uitnodiging voor de gemeen-
tedag uitgedeeld. Daarop staat een gevarieerd aanbod 
aan activiteiten. Vergeet je vooral niet op te geven voor 
de activiteit(en) die je het leukst vindt. Dit kan t/m 
zondag 2 september. 

  Startzondag 23 september 
Op 23 september is de startzondag, de opening van het 
winterwerkseizoen. Na de ochtenddienst zal er een 
mooi programma zijn voor jong en oud. Zeg nu alvast 
uw/je familiebezoekjes af en ontmoet uw/je broers en 
zussen uit de gemeente. Wil jij (als jongere) meedenken 
over de invulling van dit programma? Meld je dan bij 
Willemieke van Wingerden willemiekedebas@hotmail. 
com. 

Stiltewandeling 
Ook behoefte aan stilte? Een verlangen naar Gods stem 
en/of Zijn aanwezigheid? 
Zaterdagochtend 15 september a.s. organiseer ik daar-
voor een stiltewandeling hier in de buurt. Dat willen we 
gaan doen in alle vroegte, wanneer het buiten nog stil 
is. In de natuur, waar de vogels ontwaken; waar we 
Gods stem mogen verstaan. We verzamelen deze 
ochtend om 7.30 uur bij De Rank. 
(Goede) wandelschoenen zijn aan te raden en graag 
even aanmelden door een mail te sturen naar Joop 
Troost, jooptt@hotmail.com of te bellen/appen naar 06 
132 485 88. 
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