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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en be-
reiden we ons voor op de viering van het Heilig Avond-
maal volgende week zondag. We lezen Exodus 14:9-22. 
Na afloop van deze dienst zullen er ter voorbereiding 
weer dagboekjes gereedliggen. Ook worden bij de uit-
gangen weer kaarten voor jarige zendingsmedewerkers 
en hun jarige gezinsleden uitgedeeld. De avonddienst 
wordt geleid door ds. A.S. Groen uit Rijsoord. 

Collecten 
1. Diaconie (Bright Star Education)  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte.         

Gebedskalender 
Vandaag, zondag 16 juni, hopen we de nieuwe gebeds-
kalender uit te delen, de 6e editie alweer  
Oproep Wij vragen om een ieders medewerking en 
stellen het zeer op prijs als er gebedspunten aange-
leverd worden, zeker als u in een commissie, vereniging, 
club of wat dan maar ook zit. Wij hebben onze ogen en 
oren wel open, maar soms merken we dat er bijeen-
komsten e.d. zijn, waarvan we denken: dat hadden we 
best in de kalender kunnen zetten! Alvast bedankt voor 
ieders medewerking!   
Overdenking ‘Gebed is het raam dat God heeft geplaatst 
in de muren van onze wereld. Laat het gesloten en de 
wereld is een koud, donker huis. Maar schuif de gor-
dijnen open en je ziet Zijn Licht. Open het raam en je 
hoort Zijn stem. Open het raam van gebed en roep de 
aanwezigheid van God aan in je omgeving.’  (Max 
Lucado)  Hartelijke groet, Margreeth van Houwelingen, 
Tineke Vollmüller en Annemarie Verspuij.   

Avond over het Avondmaal 
Donderdag 20 juni zal er o.l.v. ds. Holtslag weer een 
avond zijn die in het teken staat van de avondmaals-
viering van de zondag daarop. De avond vindt plaats in 
de Rank om 20.00 uur. Het thema is: Voorbereiding. Een 
ieder is van harte welkom. 

  Kinderlied –Omdat Hij leeft – OTH 108 
Omdat Hij leeft, 
ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft,  
mijn angst is weg.  
Omdat ik weet,  
Hij heeft de toekomst 
en het leven is het leven waard 
omdat Hij leeft. 

  Meeleven 
We leven mee met dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 
27, 3381 KT). Hij blijkt een vorm van lymfeklierkanker 
te hebben. Vanwege het gevorderde stadium en agres-
sieve karakter van de ziekte, is er onmiddellijk een zwa-
re behandeling gestart.  
Maandag begint hij met een traject van chemokuren en 
immunotherapie, daarna volgt nog een stamceltrans-
plantatie. Als alles volgens plan verloopt, is hij daar ze-
ker een jaar mee bezig. In de dienst zullen we voor hem 
bidden. We wensen hem, zijn vrouw Corrie en hun (klein) 
kinderen Gods rust en zegen toe. 

Beroep ds. Dubbelman 
Afgelopen zaterdag 15 juni heeft Ds. Dubbelman een 
beroep ontvangen van Wijkgemeente 2, Noord, van de 
hervormde gemeente in Hardinxveld-Giessendam. Uiter-
lijk 6 juli zal hij zijn besluit kenbaar moeten maken. 
Laten we bidden om wijsheid en Gods leiding voor ds. 
Dubbelman en zijn gezin. 

Agenda  
Vandaag Tentdienst, 14.30 uur Sportplein 
17-06 Censura Morum, 19.30-20.00 uur, Heul 34 
     ,,     Evaluatieavond Rommelmarkt, 20.00 uur Rank 
20-06 Avond ter voorbereiding op avondmaalsviering,  

20.00 uur Rank  
      ,,   Nacht van Gebed, 21.00 uur Oude School 

        Giessen-Oudekerk     
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Kamp Bladel spaaractie 
Vorig jaar hebben we tijdens de 
kampweek in Bladel erg genoten van 

o.a. het brood, met dank aan de vele gespaarde munten 
en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het 
jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: 
munten van Bakkerij Van der Grijn, zegels van Bakkerij 
't Stoepje en koffiezegels van de Albert Heijn. U kunt de 
munten/zegels kwijt in de daarvoor bestem-
de lade van de leestafel in de kerk, of in de 
brievenbus van Wilhelminalaan 1.  

Een springlevende kerk! 
Dat klinkt wel leuk, maar staat in schril contrast met 
de leegloop van kerken en het afnemende geloof in 
Nederland. Hoe kunnen wij als gemeente ook in deze 
tijd aantrekkelijk blijven en het evangelie met kracht 
uitdragen? Henk Stoorvogel heeft hierover een boek 
geschreven - Viva de Kerk - waarin hij 10 bijbelse 
principes uitwerkt voor een springlevende kerk naar 
aanleiding van de gemeente van Antiochie. 
In het najaar willen we hierover een viertal avonden or-
ganiseren. Tijdens de eerste drie bijeenkomsten zullen 
we met elkaar een aantal principes uit het boek bespre-
ken. Op de laatste avond zal Henk met ons bekijken hoe 
we deze principes in onze eigen gemeente kunnen 
toepassen. Meer info en de mogelijkheid om je aan te 
melden volgt binnenkort! En o ja, mocht je interesse 
gewekt zijn - wacht dan nog even met het aanschaffen 
van het boek... 

  Anders verbonden 
Het is mijn wens jullie als broers en zussen te laten weten 
dat ik sinds vorig jaar besloten heb onze God te dienen 
vanuit een andere gemeente. Dit na een periode van gebed 
en nadat mijn kinderen in die gemeente gekomen waren, 
nl. de Christengemeente Hardinxveld-Giessendam. Omdat 
we elkaar op het dorp vaak tegenkomen en omdat ik ook 
aan de Hervormde kerk Giessen-Nieuwkerk verbonden 
mag blijven, is het denk ik goed dat we deze dingen van 
elkaar weten. Als kinderen van één Vader en schapen van 
één kudde, zijn we allen afgestemd op één Herder. Ik wens 
jullie allen Gods zegen toe. Vriendelijke groet, Wilma Buijk.  

Nacht van gebed in Giessen-Oudekerk 
Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen ver-
volgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer 
op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt 
Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse 
locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist 
dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.  
Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam 
van Christus. Bid je mee voor je broers en zusters zoals 
Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika en 
Mojtaba uit Iran?  Kom naar de Nacht van Gebed voor de 
vervolgde kerk van 21 op 22 juni in De Oude School  te 
Giessen-Oudekerk.  De Nacht begint om 21.00 uur en 
duurt tot 01.00 uur.  Je kunt er ook voor kiezen om een 
deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! 
Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit verschil-
lende landen en bidden we voor vervolgde christenen. 
Het eerste uur zal er een spreekster aanwezig zijn die 
ons meer te vertellen heeft over de situatie in Noord-
Korea. Voor meer info bel Jeannette de Groot, 
0618397717 of kijk op www.opendoors.nl/nacht  

  Instrumentaal zomerconcert KiKa 
Op zaterdagavond 6 juli wordt er een instrumentaal 
zomerconcert georganiseerd hier in de kerk. Violiste 
Rebecca van Zandwijk en organist Jan Rozendaal zullen 
diverse stukken uit hun 
brede repertoire ten ge-
hore brengen. Ze spelen 
zowel (licht-) klassieke 
als geestelijke muziek. 
Voor een ieder wat wils. 
De aanvang is om 19.30 
uur en de toegang is 
gratis. Er zal gecollec-
teerd worden t.b.v. Stich-
ting Kinderen Kankervrij 
(KiKa).  
Van harte welkom! 

http://www.opendoors.nl/nacht

