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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds J. Holtslag voor. De schrift-
lezing is Timotheüs 2: 11-26. Centraal staat de vraag 
van Pilatus aan de Heere Jezus: “Wat is de waarheid”. 
De avonddienst wordt geleid door ds. J.B. Alblas uit 
Katwijk. 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor betaalbare 
gezondheidszorg voor arme patiënten in Zimbabwe. 

   Meeleven 
*Iets meer dan een week geleden heeft Jannie de Jong-
Zwijnenburg (Wetering 25, 3381 DL) bij een ongelukki-
ge val met de fiets haar bovenarm gebroken. We wen-
sen haar sterkte en Gods zegen bij het herstel. 
*Woensdag 3 juli moest mw. Cora Vermeulen-Voor-
sluijs (van Marlotstraat 64, 3381 CE) opgenomen wor-
den in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Zij bleek 
ernstig ziek. Na onderzoek is bij haar de ziekte van 
Kahler vastgesteld. Vrijdag 12 juli is zij gestart met de 
eerste chemokuur. Deze week komt zij mogelijk weer 
thuis uit het ziekenhuis. Als gemeente zullen we voor 
haar bidden en we wensen mw. Cora Vermeulen en haar 
man Nico Gods zegen toe. 
*Dhr. A.E. Harrewijn (Doetseweg 16A, 3381 KG) kwam 
afgelopen woensdag 10 juli, ongelukkig ten val en brak 
daarbij zijn heup. De volgende dag is hij geopereerd in 
het Beatrixziekenhuis. We zijn dankbaar dat deze 
operatie goed is verlopen. We zullen daarvoor danken en 
bidden om Gods zegen over het herstel. 
*Mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 HA) heeft woens-
dag 10 juli haar tweede chemokuur gekregen in het Al-
bert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. Als alles goed 
blijft gaan, zullen er na deze kuur nog twee volgen. We 
bidden dat de behandeling effect zal hebben en wensen 
haar Gods zegen en kracht toe. 
 
 
 

Kinderlied – Kijk daar, een metselaar 
Kijk daar, een metselaar - Hij bouwt een huis van steen 
Alle stenen netjes naast elkaar - Een huis voor iedereen 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar - Samen vormen zij een huis 
Samen, muren, deuren en ramen 
Samen vormen zij een huis - Samen 
 

De Heer bouwt ook Zijn huis  
Daar zijn wij de stenen van 
ieder heeft z'n plekje in dat huis - Dat God er wonen kan 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen - Niet alleen, maar 
Samen zijn wij het huis van de Heer ) 
Samen, zoveel verschillende namen ) 
Samen zijn wij het huis van de Heer )  2x 
Samen            ) 
  

Amen 

Vakantie ds. Dubbelman 
Vanaf 13 juli t/m zaterdag 10 augustus heeft ds. Dub-
belman vakantie. Bij vragen of problemen kunt u tijdens 
die periode contact opnemen met ds. Holtslag. 

Berichten voor afkondigingen   
I.v.m. vakantie van scriba A.J. Overduin graag berichten 
voor de afkondigingen voor de zondagen 21 en 28 juli en 
4 en 11 augustus, vóór zaterdag 13.00 uur, doorgeven 
aan Bas van Genderen via e-mail  basvangenderen@ 
planet.nl of telefonisch op 652832. 

 Agenda  
18-07 Vertrek World Servantsgroep, 13.00 uur Stigt 
20-07 Vertrek kamp Bladel, 9.00 uur opening Rank, 
vanaf ca. 9.45 uur vertrek fietsgroepen 
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World Servantsgroep – Het is bijna zover 
Na bijna twee jaar van actievoeren is het dan eindelijk 
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. Vindt u het leuk om ons uit te 
zwaaien: Welkom!  

Via een tussenstop in Wenen en een overstap in Addis 
Abeba (Ethiopië) hopen wij vrijdagmiddag in de hoofdstad 
van Zambia, Lusaka, te landen. Waarna we, na een over-
nachting 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 deelnemer). 
Tijdens het project kan het leidersteam de berichtjes 
teruglezen en aan de groep doorgeven. We vinden het leuk 
om wat van u te horen! Wij kijken uit naar een gezegend 
project! 

“Er even tussenuit” 
Hebt u behoefte aan gezelligheid, samen zijn en plezier?  
Dan kunt u sinds kort terecht bij Bredero’s Hof in Gies-
senburg. Dat kan in de vorm van Dagbesteding (mét 
Wmo-indicatie) maar nu óók als Inloop-Dagbesteding 
zónder indicatie. Koffie/thee ect. en een versbereide 
maaltijd is inbegrepen. Er is de hele dag professionele 
begeleiding van De Lange Wei aanwezig ! Op de lectuur-
tafel ligt een folder/flyer met alle informatie. U kunt ook 
bellen met Betsy de Ruiter van De Lange Wei, tel. 0184-
678000 of mail: b.deruiter@delangewei.nl . 

Vorming en toerusting 
Kampvuuravond, jonge gezinnenkring, (fiets)kamp-week 
stichting Chadash, gebedskring, rondreis door de Bijbel... 
zomaar een greep uit de activiteiten van afgelopen sei-
zoen. We ontmoeten elkaar in de kerk, maar ook op veel 
andere plekken. We trekken samen op, delen van hart tot 
hart en mogen samen leren en groeien in geloof. Als com-
missie kunnen we uw inspiratie goed gebruiken om vol-
gend seizoen weer een mooi en gevarieerd programma aan 
te bieden. Misschien weet  u een boek of thema waarover 
u graag met gemeenteleden in gesprek zou gaan. Of u 
leest deze zomer een boek dat geschikt is voor een 
bijbelkring. Dit soort suggesties zijn van harte welkom! 
We zien uw ideeën graag via de mail: 
vt@hervormdgiessenburg.nl of spreek Willemieke van 
Wingerden even aan.  

Viva de Kerk 
De aanmeldingen stromen binnen! Geweldig dat er zoveel 
mensen zijn die zich samen willen laten inspireren om te 
bouwen aan onze kerk en Gods Koninkrijk. Maar er is plek 
voor nog veel meer mensen. Want wat is er nu mooier dan 
samen te ontdekken hoe belangrijk Jezus en Zijn kerk zijn 
voor de maatschappij. We duiken met elkaar in het boek 
‘Viva de Kerk’, gaan erover in gesprek en zoeken biddend 
naar Gods weg. Inmiddels zijn de meeste data bekend: 
dinsdag 10 september, datum oktober volgt, donderdag 
14 november, donderdag 12 december. Op de laatste 
avond zal Henk Stoorvogel, schrijver van het boek, met 
ons bekijken hoe we de aangereikte principes in onze 
eigen gemeente kunnen toepassen. Ook wanneer je niet 
alle avonden kunt, van harte welkom. Iedere avond wordt 
een ander hoofdstuk behandeld, dus haak gerust aan. Als 
je nu inschrijft ontvang je nog voor de vakantie (gratis) 
het boek. Inschrijven kan door een berichtje te sturen naar 
Teus Visser (tvprive@gmail.com / 0613138886) of Coen 
van Genderen (coenvangenderen@hotmail.com / 06-
29478314). 

Kopij “De Zaaier” 
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 26 juli 
niet verschijnen. Graag de kopij voor twee weken uiterlijk 
maandagavond 15 juli  a.s. vóór 18.00 uur mailen naar 
zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij 
fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8). 


