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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds J. Holtslag voor. We lezen 
verder uit de Tweede brief van Paulus aan Timotheüs. 
We lezen de verzen 1-9 van hoofdstuk 3. Paulus spreekt 
over zware tijden in de laatste dagen. Maar waar heeft 
hij het dan over? Zondagmorgen worden bij beide uit-
gangen van de kerk verjaardagskaarten voor GZB zen-
dingsmedewerkers of hun jarige gezinsleden uitge-
deeld. Adres en verjaardagsdatum is op de envelop ver-
meld. De avonddienst wordt geleid door ds. C.M. Baan 
uit Nieuwpoort. 

Collecten 
1. Diaconie (HGJB) 
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 
*Mw. Leeuwis–Lantinga (van Delftstraat 14 BH) is op-
genomen in het Beatrixziekenhuis. Bij haar is afgelopen 
vrijdag een pacemaker geplaatst. We bidden voor haar 
om Gods zegen. 
*Dhr. Jaap Kortlever (van Delftstraat 6, 3381 BH) is op-
nieuw opgenomen in het ziekenhuis en heeft daar afge-
lopen vrijdag een pacemaker geplaatst gekregen. Er is 
dankbaarheid dat de behandeling gelukt is. We bidden 
voor hem om kracht en zegen. 
*Mogelijk zal mw. Cora Vermeulen-Voorsluijs (van Mar-
lotstraat 64, 3381 CE) dit weekend of deze week thuis-
komen. Tegelijk is er voor haar nog veel onzekerheid. In 
de voorbede bidden we om kracht en zegen. 
*Dhr. A.E. Harrewijn (Doetseweg 16a, 3381 KG) is deze 
week voor verdere revalidatie opgenomen in het Gast-
huis (Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem). Hij verblijf op 
afdeling Leypoort 12.We bidden voor een goed herstel. 
*Lange tijd heeft Mendy de Bruijn (Juliana van Stolberg-
laan 7) geworsteld vanwege anorexia. Er is grote dank-
baarheid dat de strijd over is en zij hier niet meer aan 
lijdt. Zij mag weer een gewoon leven leiden. Dank aan 
allen die haar hebben bij gestaan en in het bijzonder aan 
de Heere God. 

  Kinderlied – Bewaar je oog 
Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. (2x) 
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. 
  

Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort. (2x) 
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.  
  

Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt. (2x) 
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt. 
  

Bewaar je hand, bewaar 
je hand voor wat je doet. 
(2x) 
Er is een Vriend die op je 
let en die luistert naar 't 
gebed. 
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet. 
  

Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat. (2x) 
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat. 
  

Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet. (2x) 
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.  

Vertrokken 
De jongeren en de leiding van World Servants Giessen-
burg zijn donderdag vertrokken naar Zambia. We hopen 
en bidden dat ze daar een goe-
de en gezegende tijd mogen 
hebben en weer heelhuids 
thuis mogen keren. Wilt u hen 
gedenken in uw gebeden, maar 
ook de achterblijvers.  

Meeleven 
Bij Patrick Vink (Willem de Zwijgerlaan 10, 3381 BM) is 
in de afgelopen periode jeugdreuma geconstateerd. Dit 
heeft grote gevolgen voor zijn leven en de invulling daar-
van. In ons gebed bidden we om Gods kracht en leiding. 
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Chadash – besprekingen Bergrede 
Het zou zomaar kun-
nen dat we enthousi-
aste verhalen verno-
men hebben over die 
week waarin 14 fiet-
sers en twee bege-
leiders de Franse Al-
pen bestormd hebben. 

Over het mooie weer en de lange beklimmingen, over de 
goeie sfeer en de uitstekende verzorging (J en D Pl), 
enzovoort. Ergens in september hopen we tijdens een 
koffie-na-de-dienst sessie verslag te doen met mooie 
foto’s en stoere verhalen. Echter, het ging niet alleen 
om fietserij en ‘mannen onder mekoar’. Ook het inhou-
delijke aspect was van belang. We hebben ons daarbij 
gericht op de Bergrede, de zaligsprekingen die in de 
Bijbel in Matth 5-7 verwoord worden. Beginnend met, u 
weet wel: Zalig (gelukkig, maar rijker dan dat..) zijn.. en 
dan komen er een aantal voorbeelden zoals de armen 
van geest, treurenden, barmhartigen. In dat verband 
hebben we elkaar meteen maar eens een confronte-
rende vraag gesteld: “maakt fietsen gelukkig? Dragen 
de beklimmingen in deze dagen echt bij aan jouw 
geluk…” Tja, daar zit je dan… We kwamen erachter dat 
activiteiten vol plezier, momenten die je blij maken wel 
degelijk bijdragen aan geluk. Maar dat echt geluk wel 
veel diepere dimensies heeft. Best lastig trouwens om 
uit te spreken wat geluk nou voor je betekent. Is het 
iets om naar te streven, of is het iets dat je toebedeeld 
krijgt.. Afijn, het bleek gemakkelijker om te duiden wat 
geluk niet is dan wat het wel is. Het was wel prima om 
er met elkaar bij een bak koffie of biertje (alcohol vrij, 
wees gerust) eens grondig over te spreken. Gezien het 
verloop van die dag niet verrassend dat het al bijtijds 
bedtijd bleek en met een “wordt vervolgd en welterus-
ten” ging bij iedereen het licht uit. 

 Agenda  
26-07 Vertrek Expeditie Purnode, 11.30 uur Rank 
26-07 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
26-07 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
27-07 Thuiskomst Kamp Bladel 

Kamp Bladel 
Afgelopen zaterdag zijn zo’n 60 jongeren met leiding 
naar Bladel vertrokken. Voor hen hopen en bidden we 
dat ze een mooie en goede week mogen hebben. Bidden 
we om zegen over de Bijbelstudies en alle andere acti-
viteiten. Vorig jaar zijn gemeenteleden via een gebeds-
mail op de hoogte gehouden van de activiteiten en ge-
bedspunten op kamp Bladel. Wilt u dit jaar ook met hen 
meeleven en bidden? Stuur dan een mailtje naar: 
kampbladel@gmail.com. Kreeg u de mails al? Dan 
hoeft u zich niet nogmaals aan te melden. 

Expeditie Purnode 
Aankomende vrijdag 26 juli zal Expeditie Purnode ver-
trekken. Ook hen wensen we een goede en gezegende 
week toe. 

Women to Women 
Voor christenen in India is bedreiging en geweld de 
praktijk van alledag. De vervolging neemt nog steeds 
toe en inmiddels staat India al op plaats 10 op de 
ranglijst van christenvervolging van Open Doors. Om de 
christenen in India toe te rusten in deze onzekere 
periode geeft Open Doors  ‘Wees voorbereid op vervol-
ging’ trainingen. Pastor Ravi helpt al vele jaren deze 
trainingen te organiseren. Na deelname van jongeren uit 
zijn kerk schrijf hij:”Open Doors helpt een nieuwe 
generatie opstaan met meer wijsheid uit het Woord van 
God en liefde voor Christus. Deze jongeren staan klaar 
om te volharden in hun geloof”.  
Wilt u naast deze broeders en zusters in India gaan 
staan en meehelpen om deze, voor hen zo belangrijke, 
trainingen mogelijk te maken? Dat kan! Graag nodigen 
we u en jou daarom van harte uit om 28 september 10 
kilometer met ons mee te wandelen door een mooi stuk 
van Giessenburg en omgeving.  
Verdere informatie over de wandeling kunt u vinden op 

de site van Hervormd Giessenburg  of 
spreek gerust één van de werkgroeple-
den (Annemarie de Kuiper, Josette 
Kemkes, Marieke in ’t Veld, Eline Boer, 
Gerlinde Hendrikse, Dinella Visser, 
Annelies Klop) aan. 
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