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Bij de diensten  
De morgendienst van zon-
dagochtend o.l.v. ds. M. Dub-
belman is een doopdienst 
waarin Hanne en Suze Muijl-
wijk zullen worden gedoopt. 
Zij zijn de tweeling van Corné en Margreet Muijlwijk (van 
Marlotstraat 56, 3381 CE). Na afloop is iedereen weer 
van harte welkom in ‘De Rank’ om de doopouders te 
feliciteren, iets te drinken en elkaar te ontmoeten. De 
schriftlezing is Exodus 20:3-6, waarin het gaat over de 
eerste twee geboden: geen andere goden hebben en 
geen beelden van God maken. Wat wordt daarmee 
bedoeld en hoe moeten we dat vertalen naar onze tijd?  
De avonddienst wordt geleid door ds. I. Hoornaar uit 
Ermelo. Bij de ingang worden beide diensten weer 
nieuwe gebedskalenders utigedeeld. 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is het werk van 
Willem-Jan de Wit in Egypte. 

   Meeleven 
*Zondagavond 25 augustus kwam mw. G. Timmer-Ver-
sluis (van Brederodestraat 21, 3381BA) ongelukkig ten 
val en brak daarbij haar heup. De volgende dag is zij daar-
aan geopereerd in het Beatrixziekenhuis. In de dienst zul-
len we danken dat de operatie goed is verlopen en bidden 
om Gods zegen over het herstel.  
*Mw. Rita van der Vlist-Bikker (Wilhelminalaan 37, 3381 
BN) moest maandag 26 augustus worden opgenomen in 
het Beatrixziekenhuis i.v.m. problemen met haar hart. Zij 
heeft daar onderzoeken ondergaan en medicatie gekre-
gen. Woensdagavond 28 augustus mocht zij het zieken-
huis weer verlaten. We wensen haar Gods zegen toe.  
* Mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 HA) heeft een traject 
van chemokuren afgerond. We bidden dat ze goed mag 
herstellen en dat de behandeling het gewenste effect zal 
hebben. 

Meeleven 
*Enige tijd geleden kreeg mw. Martine van Noordennen 
(van Brederodestraat 59, 3381 BB) te horen dat de 
kanker bij haar is teruggekeerd. Zij krijgt hiervoor 
inmiddels medicijnen en we zijn dankbaar dat deze aan 
lijken te slaan. Ze voelt zich weer iets sterker. We 
wensen haar Gods zegen en kracht toe. 

Lied morgendienst – Jezus is de goede… 
Refrein: Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal. 
  

1. Als je ’s avonds niet kunt slapen  
en je bang in ’t donker bent,  
denk dan eens aan al die schaapjes  
die de Heer bij name kent.  
 

Refrein: Jezus is de goede Herder… 
  

2. En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de goede Herder,  
Hij vergeet zijn schaapjes niet.  
 

Refrein: Jezus is de goede Herder… 
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Kampdienst – 8 september 
Volgende week zondagavond 8 september wordt er een 
bijzondere dienst gehouden. In de dienst zal door World 
Servants kort verslag worden gedaan van hun belevenis-
sen in Zambia. De jongeren zullen enkele liederen bege-
leiden. Na afloop van de dienst worden er in de Rank foto’s 
en filmpjes vertoond van kamp Bladel, Purnode en de 
World Servantsreis. Zo krijgen we een beetje een beeld bij 
wat er afgelopen zomer allemaal heeft plaatsgevonden. 
Iedereen is van harte welkom. 

Agenda 
02-09 Info-avond sleutelhouders Rank, 20.00 uur Rank 
04-09 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
    ,,     Start repetitie Aqua Viva, 20.30 uur Rank 
06-09 Ophalen oud papier 
07-09 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur 
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Viva de kerk 
Volgende week dinsdag 10 september is het zover. De 
eerste avond rondom het boek 'Viva de Kerk'. Veel 
mensen hebben zich aangemeld. We duiken met elkaar 
in het boek , gaan erover in gesprek en zoeken biddend 
naar Gods weg. Samen willen we ons laten inspireren 
om te bouwen aan onze kerk en Gods Koninkrijk. Mooi 
om samen te ontdekken hoe belangrijk Jezus en Zijn 
kerk zijn voor de maatschappij.  
De data op een rijtje: dinsdag 10 september, woensdag 
16 oktober, donderdag 14 november, donderdag 12 
december, van 20.00 uur tot 21.30 uur. Ook wanneer je 
niet alle avonden kunt, van harte welkom. Iedere avond 
wordt een ander hoofdstuk behandeld, dus haak gerust 
aan. Inschrijven kan nog steeds bij Teus Visser 
(tvprive@gmail .com /0613138886) of Coen van Gen-
deren (coenvangenderen@hotmail.com/06294783 
14). We doen ons best dan voor de eerste bijeenkomst 
het boek thuis te bezorgen.  

Om te noteren 
Zet de datum alvast in de agenda: 
Vrouwen event: 8 november 2019 
 

  Melkpakkenboot Dabar 
Gemeente, bedankt voor uw bijdrage aan onze melkpak-
kenboot. We hebben bijna 3000 pakken uit de deelne-
mende gemeenten ontvangen, waarmee een serieuze 
boot is gebouwd. We mogen terugzien op een hele 
mooie periode, waarin we veel gesprekken met jonge-
ren, maar ook ouderen hebben gehad. Het besef dat de 
vele seizoensgasten volgend jaar niet meer op camping 
“De Put” zullen staan heeft veel emoties bij de jongeren 
losgemaakt. We bidden dat het zaad van het evangelie 
mag groeien in de harten van de jongeren van ‘onze’ 
camping. Dat God ze vasthoudt, en het zaad tot bloei 

mag komen. Be-
dankt voor uw 
steun, namens de 
campinggasten en 
het Dabar-team.  

World Servants terug uit Zambia 
Na 1,5 tot 2 jaar 
aan voorbereidin-
gen hadden wij het 
voorrecht om drie 
weken in Zambia te 
mogen dienen. Vol 
verhalen en ervarin-
gen zijn we terug 

gekomen. We kijken met grote dankbaarheid  terug op een 
fantastisch project, met mooie mensen en een geweldig 
leidersteam. We willen iedereen die ons geholpen en 
gesteund heeft enorm bedanken. Daarom houden we op 
zaterdag 14 september in de Rank te Giessenburg een 
reünie waarop u de mogelijkheid heeft om naar onze 
verhalen te luisteren!  
We hebben een carrouselprogramma bedacht dat we twee 
keer draaien. Om 19.15 uur of om 20.30 uur bent u van 
harte welkom om te komen zien en horen hoe onze 
ervaring is geweest. 

Gemeentedag 
Spaar mee voor de gemeentedag! 
We hebben nu nog maar 30 pickwick theedoosjes nodig. 
Blijft u mee sparen? 
Nog een ander vraagje... 
Voor de bingo zijn wij op zoek naar leuke prijsjes voor jong 
en oud. Heb(t) u/jij thuis nog wat leuks liggen? Wilt u dit 
dan op zondag 8 of 15 september bij de toreningang in een 
doos doen die daarvoor klaar staat? 

Zendingsbussen september/oktober 
In de maanden september en oktober is de opbrengst van 
de zendingsbussen bestemd voor het werk van Willem-
Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan: “Christenen in Egypte 
hebben het niet altijd gemakkelijk. Van tijd tot tijd worden 
er bloedige aanslagen op hen gepleegd. Desondanks tref 
je in Egypte kerken vol ouderen, jongeren en kinderen aan 
en worden er nieuwe gemeenten gesticht. Het Evangelical 
Theological Seminary in Cairo leidt jongemannen op tot 
predikant voor de presbyteriaanse kerk in Egypte, maar 
trekt ook jeugdwerkers, ouderlingen en andere belangstel-
lenden uit de verschillende kerken in Egypte en de 
Arabische wereld die een goede theologische opleiding 
zoeken.” 
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