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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman en wordt de 
Heilige Doop bediend aan Lieze Meerkerk, dochter van 
Jan en Anne-Marie Meerkerk 
(Giessenlaan 82, 3381 AM). De 
schriftlezing is Exodus 15: 22-
27. Het volk heeft drie dagen 
gereisd en komt op een plek 
waar het water bitter is. Dat is een bittere teleur-
stelling en het vertrouwen op God verdwijnt meteen.  
Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom in 
‘De Rank’ om elkaar te ontmoeten en met elkaar iets te 
drinken.  
De avonddienst wordt geleid door prop. J. Menkveld uit 
Dordrecht. 

Collecten 
1. Diaconie (Leefgemeenschap Zilt) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor betaalbare 
gezondheidszorg voor arme patiënten in Zimbabwe. 

  Meeleven 
*Donderdag 27 juni is dhr. Jaap Kortlever (van Delft-
straat 6, 3381 BH) aan zijn hart geopereerd in het 
Amphia Ziekenhuis te Breda. We zijn dankbaar dat de 
operatie goed is verlopen en hij afgelopen vrijdag naar 
huis mocht om verder te herstellen. We wensen hem en 
zijn vrouw Zwannie Gods zegen toe. 
*We zijn dankbaar dat de operatie van dhr. Arie-Jaap de 
Kok (Parallelweg 136, 3371 GG) afgelopen donderdag 
voorspoedig verlopen is. We wensen hem Gods zegen 
bij het verdere herstel.  
*Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) on-
dergaat komende maandag zijn tweede chemokuur. De-
ze kuur is uitgebreider dan de eerste en hij zal hiervoor 
ongeveer vier dagen worden opgenomen in het Beatrix-
ziekenhuis te Gorinchem. In de dienst zullen we bidden 
om Gods zegen voor hem en over de behandelingen die 
hij ondergaat. 
 
 

 Lied morgendienst - Lees je Bijbel 
Lees je Bijbel, bid elke dag (3x) 
Lees je Bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 

Read your Bible, pray every day (3x)  
Read your Bible, pray every day,  
If you want to grow, (3x)  
Read your Bible, pray every day, if you want to grow. 

Lied morgendienst: Sela – Ik zal er zijn 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

4. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam… 

  Agenda  
12-07 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
14-07 Uitzwaaidienst Groep World Servants,  
           18.30 uur Geref. Kerk 
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Opbrengst zendingsbussen juli / aug. 
In de maanden juli en augustus is de opbrengst van de 
zendingsbussen bestemd voor betaalbare gezondheids-
zorg voor arme patiënten in Zimbabwe. In Zimbabwe leven 
veel mensen onder de armoedegrens. Ze hebben geen geld 
voor medische hulp, als dit nodig is. Overheidsziekenhui-
zen in Zimbabwe wijzen deze mensen de deur. Maar dat is 
niet zo in het Morgenster- en Gutu Zie-kenhuis, twee zie-
kenhuizen vande Hervormde Kerk van Zimbabwe. Voor pa-
tiënten die de kosten echt niet zelf kunnen betalen, is er 
een fonds opgericht, het zogenaamde poor people fund. 
Vanuit dit fonds zijn de afgelopen jaren al duizenden men-
sen geholpen en zijn levens gered.  

Chadash 

De groep van zeven mountainbikers en zeven wielrenners 
zijn met de chauffeur en de kokkin weer in Giessenburg 
teruggekeerd. Dankbaar voor de goede dagen die zij in de 
Franse Alpen mochten beleven. De fietstochten waren 
schitterend, de gesprekken goed en de onderlinge ont-
moeting uitmuntend. Met goede herinneringen mag terug-
gekeken worden. Vooral dankbaar dat alles zonder proble-
men verlopen is.  

Vakantiebijbelgids 2019 
Bij de uitgang onder de toren kunt u de vakantiebijbel-
gids 2019  ‘Zonnestralen’  meenemen. Dit jaar is er een 
speciale gids voor de kinderen bij. De Zonnestralen voor 
kids sluit aan bij de gids voor volwassen. Je kunt ze 
goed samen gebruiken. 

 

Gastheer / Gastvrouw 
Een maand geleden deden we een oproep om de lijst 
van gastheer/gastvrouw te kunnen aanvullen. Daar zijn 
diverse positieve reacties opgekomen. Inmiddels is er 
een nieuw rooster gemaakt vanaf juli en hebben we een 
lijst met ruim 40 deelnemers. Het is mooi en goed om 
gastvrij te zijn. Dat begint al bij de deur van de kerk. 
Maar dat mag verder ook door ieder worden ingevuld 
door aandacht te hebben voor kerkbezoekers in de di-
recte omgeving en om eventueel behulpzaam te zijn. Bij 
vragen of andere (aan)meldingen van de regeling kan 
contact worden opgenomen met mw. Sjanie Bouter, 
Oranjelaan 6, tel. 651722, wimbouter@ziggo.nl. 
Hartelijk dank voor alle betrokkenheid. 

World Servantsgroep – Het is bijna zover 
Na bijna twee jaar van actievoeren is het dan bijna 
zover…. Op donderdag 18 juli zullen wij rond 13.00 uur 
bij de Stigt in Giessenburg met de bus vertrekken naar 
het vliegveld in Brussel. Vind u het leuk om ons uit te 
zwaaien: Welkom!  Via een tussenstop in Wenen en een 
overstap in Addis Abeba (Ethiopië) hopen wij vrijdag-
middag in de hoofdstad van Zambia, Lusaka, te landen. 
Waarna we, na een overnachting in Lusaka en een 
busreis, zaterdagmiddag in Mboboli aan zullen komen.   
U kunt op de hoogte blijven van onze avonturen in 
Zambia via de volgende website: www.volg.ws/ZA219  
Via www.worldservants.nl/groeten is het mogelijk om 
de groeten te doen aan ons (of een specifieke deel-
nemer). Tijdens het project kan het leidersteam de be-
richtjes teruglezen en aan de groep doorgeven. We vin-
den het leuk om wat van u te horen! Wij kijken uit naar 
een gezegend project! 

EHBO-cursus leiding kampen 
De leiding van de beide jon-
gerenkampen hebben een 
EHBO-cursus via het Rode 
Kruis gevolgd. Er is veel in-
formatie opgedaan en geoe-
fend. We hopen deze kennis 
niet nodig te hebben, maar mocht het nodig zijn, dan 
kunnen we deze inzetten.  


