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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds H.P. Brendeke uit Hagestein  
voor. Na de dienst is iedereen van harte welkom in de 
Rank. Koffie , thee en fris staan klaar. De avonddienst 
wordt geleid door ds. J. Holtslag. Verder krijgen we 
verslag van Expeditie Purnode. Evenals afgelopen 
zondagavond zingen we voor de gelegenheid twee 
opwekkingsliederen en in de iets kortere preek kijken 
we vanuit het thema van Expeditie Purnode naar het 
Bijbelgedeelte: 2 Timotheüs 4:9-22. 

Collecten 
1. Diaconie (IZB) 
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 
 Onlangs is bij Martine van Noordennen (van Bredero-

destraat 59, 3381 BB) gebleken dat zij opnieuw te 
maken heeft met kanker. Het is in heftige vorm terug-
gekeerd en de prognose is niet positief. We bidden 
voor haar en voor allen rondom haar om kracht en 
troost en Gods nabijheid.  

 Op 8 augustus zal dhr. J. Donk opgenomen worden in 
het Beatrixziekenhuis, waar hij een nieuwe heup zal 
krijgen. We bidden om Gods zegen over de operatie en 
het herstel. 

  Bedankt 

Vorige week zijn we met 58 jongeren op kamp geweest 
in Bladel. We willen iedereen die op een of andere ma-
nier hieraan heeft bijgedragen (het sparen voor brood, 
brengen van spullen en verzorgen van activiteiten etc.) 
heel hartelijk hiervoor bedanken. Wij hebben ervan 
genoten! 

Thuiskomst World Servantsgroep  
Wat hebben ze mooie 
dingen gedaan en be-
leefd. We verwachten 
de World Servants 
groep terug op dins-
dag 6 augustus rond 
08.00 uur bij de Stigt. 

Mocht u in de gelegenheid, u bent van harte welkom! 

  Lied avonddienst –Zie hoe Jezus lijdt 
Zie hoe Jezus lijdt voor mij / aan het kruis de dood nabij.  
Die voor mij het oordeel draagt;  
Hij die tot zonde wordt gemaakt.  
Wat een offer - Hij voor mij! / Wie wil worden zoals Hij?  
Zoveel pijn, ongerechtigheid,  
is op Hem die voor mij strijdt.  
 
Zie hoe Jezus biddend strijdt /met de pijn, verlatenheid.  
Zo alleen, verwond roept Hij:  
Mijn God, waarom verlaat U mij?  
Zie wat Jezus heeft gedaan;   
in zijn lijden heeft doorstaan.  
Zoveel liefde verwondert mij; 
niemand heeft zo lief als Hij.  
 
Als de Heer zijn leven geeft / vlucht de dag, de aarde beeft.  
Zelfs de dood verliest haar macht  
als Jezus roept: het is volbracht!  
Waarlijk Hij is Zoon van God,  
die voor ons gekruisigd wordt.  
Door zijn wonden genezen wij;  
in zijn dood maakt Hij ons vrij.  
 
Heel de schepping slaakt een zucht;  
zij ontwaakt, het duister vlucht.  
Jezus leeft, is opgestaan;  
Hij roept ons uit de dood vandaan.  
Juich, want Hij, mijn Here leeft! /Hij die overwonnen heeft.  
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;  
nooit van God verlaten zijn.  
Juich want Hij, mijn Here leeft! 
Hij die ons de toekomst geeft.  
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 
nooit van God verlaten zijn            Opw. 706  
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  Kamplied Purnode – You say 
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 
Every single lie that tells me I will never measure up 
Am I more than just the sum of every high and every low? 
Remind me once again just who I am, because I need to 
know (ooh oh)   
 

Refrein: 
You say I am loved  
when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 
When I don't belong, oh You say that I am Yours 
And I believe (I), oh I believe (I)   
What You say of me (I), I believe 
 
The only thing that matters now is everything You think of me 
In You I find my worth, in You I find my identity, (ooh oh) 
Refrein: You say I am loved… 
 

Taking all I have and now I'm laying it at Your feet 
You have every failure God, and You'll have every victory, 
(ooh oh) 
Refrein: You say I am loved… 
 

Oh I believe , yes I believe, What You say of me, Oh I believe  

Lied avonddienst – Houd mij dicht bij U 
Houd mij dicht bij U.  
Laat me nooit meer gaan.  
Voor u leg ik mij leven neer.  
Verlangend naar u vriendschap Heer.  
 

U alleen begrijpt Wat ik nodig heb.  
U liefde die mij warmte geeft.  
Als U mij in uw armen neemt  
Leid mij naar u hart. / Breng mij terug naar u.  
 

U bent mijn doel.  
U bent mijn harts verlangen.  
U bent mijn doel.  
Houd mij heel dicht bij U.             Opw. 616 

Agenda  
06-08 Thuiskomst WS-groep, 08.00 uur Stigt 
09-08 Verkoop collectebonnen, 18.30 – 20.00 uur Rank  

  Vertaling Kamplied Purnode 
Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen 
dat ik niet genoeg ben. 
Elke leugen die zegt me dat ik nooit goed genoeg ben 
Ben ik meer dan alleen maar de som van alle hoge en 
dieptepunten? 
Herinner mij er weer gewoon aan wie ik ben, omdat ik dat 
moet weten 
 

Refrein: 
U zegt dat er van mij gehouden wordt terwijl ik niks voel 
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben 
U zegt dat ik wordt vastgehouden,  
wanneer ik tekort schiet 
Wanneer ik er niet bij hoor oh zegt U dat ik bij U hoor 
En ik geloof, Oh ik geloof 
Wat U over me zegt, Ik geloof 
 

Het enige dat nu telt, is alles wat U denkt over mij 
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit,  
 

Alles wat ik heb, leg ik voor U neer. U heeft mijn slechte 
dingen gezien, en in U is alle overwinning! 

Chadash – wie wint de strijd?  
Een citaat uit de Bijbel (de arbeiders in de wijngaard) dat 
ons in de fietsweek bezig hield was “vele eersten zullen 
de laatsten zijn en vele laatsten de eersten”. Niet met de 
geopende Bijbel in gespreksgroepen maar er mee op pad 
gestuurd. Gewoon om es over na te denken en met elkaar 
te bespreken gedurende een fietsrit, tijdens een rustpau-
ze of bij een fotomomentje. Best mooi was dat sportieve 
inspanning en ‘zingeving’ zo veel spontaner door elkaar 
heen kwamen te lopen. Geen ingestudeerde vragen en 
theologisch verantwoorde opmerkingen. Veel meer het in 
elkaar vlechten van Bijbels onderwijs en dagelijkse 
levenspraktijk. Een uitspraak die is blijven hangen: De 
Here God is er voor eenieder en leidt ook ieders leven, of 
je nou in Hem gelooft of niet. Gods roepstem klinkt de 
wereld over en voor Hem is iedereen even waardevol. 

Vakantie ds. Holtslag 
Van 10 augustus t/m 31 augustus zal ds. J. Holtslag 
vakantie hebben. Voor zaken van pastorale aard kunt u 
contact opnemen met de wijkouderling of met ds. M. 
Dubbelman. 


