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Bij de diensten

Bij de morgendienst

In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en lezen
we Jakobus 3:1-8. Hierin gaat het over de kracht van de
woorden die wij spreken (onze tong). Na de dienst is
iedereen van harte welkom in de Rank om elkaar te
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee
of iets fris. De avonddienst wordt geleid door ds. J.F.
Tanghé uit Maassluis.

De 3 filters: Waar, Goed & Noodzakelijk
Socrates, de Griekse wijsgeer, loopt eens door de straten
van Athene. Plotseling komt een man opgewonden naar
hem toe. “Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend
die…”
“Ho eens even”, onderbreekt Socrates hem. “Voordat je
verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen
gefilterd door de drie filters?”
“De drie filters? Welke drie filters”, vraagt de man
verbaasd.
“Laten we kijken”, stelt Socrates voor.
“De eerste filter is het filter van de waarheid. Heb je
onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt?”
“Nee, ik hoorde het vertellen en…”
“Ah juist! Dan is het toch zeker wel door het tweede filter
gegaan? Het filter van het goede? Is het iets goeds wat
je over mijn vriend wilt vertellen?”
Aarzelend antwoordt de man: “Eeeh nee, dat niet.
Integendeel…”
“Hm”, zegt de wijsgeer. “Laten we dan het derde filter
gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou
zo opwindt?”
“Nee, niet direct noodzakelijk”, antwoordt de man.
“Welnu”, zegt Socrates glimlachend. “Als het verhaal dat
je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet
noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee.”

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

Meeleven
Dhr. Piet van Selm (Schuitenmakersweg 7) is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Nu breekt er voor hem een periode
van herstel aan. We wensen hem hierbij Gods zegen.

Kinderlied – Uw Woord is een lamp
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op
mijn pad. (2x)
Uw Woord is een lamp,
Uw woord is een licht,
Uw Woord is een lamp
voor mijn voet en een
licht op mijn pad.
naar psalm 119:105

Gemeentedag
Heeft u zich al opgegeven voor de gemeentedag van
zaterdag 22 september? Vandaag is de laatste dag om
dat te doen. We zouden het erg leuk vinden als u/jij er ook
bij bent. Nog geen uitnodiging ontvangen? Bij de uitgang
(toren) liggen nog enkele exemplaren. Ook is alle
informatie te vinden op www.hervormdgiessenburg.nl.

Agenda
04-09 Startmorgen Vrouwenbijbelstudie,
09.00 uur Rank
07-09 Ophalen oud papier
08-09 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur

Zes Bijbelse filters voor onze woorden
1. Mopper of klaag niet
2. Schep niet over jezelf op
3. Roddel niet
4. Spreek niet negatief over anderen
5. Benader anderen positief en opbouwend
6. Probeer je niet gelijk te verdedigen als je kritiek krijgt

Zomerkamp 2019
Na de fantastische kampen van afgelopen zomer hopen
we volgend jaar weer naar Bladel en naar België te gaan!
Kamp Bladel (11-14 jaar) vindt plaats van 20 juli tot 27
juli (week 1 van de schoolvakantie) en Expeditie Purnode
(15-18 jaar) van 26 juli tot 2 augustus (week 2 van de
schoolvakantie). Dus reserveer deze data vast in de
agenda! Team Bladel en Team Expeditie Purnode.

Meer op www.hervormdgiessenburg.nl
Zendingsbussen – september/oktober

Vrouwenbijbelstudie

In de maanden september en
oktober is de opbrengst van de
zendingsbussen weer bestemd
voor het werk van Willem-Jan
de Wit in Egypte. Willem-Jan de
Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische
theologie aan het Evangelical Theological Seminary in
Cairo. Inmiddels geeft Willem-Jan alweer 10 jaar college aan het Seminary. Dit voorjaar heeft hij onder andere
aan een groep studenten een keuzevak over de psalmen
gegeven. Ze hebben de Hebreeuwse grondtekst van
enkele psalmen bestudeerd, maar ook verder gekeken,
naar de uitleg en het gebruik van de psalmen door de
eeuwen heen, met het oog op de kerk nu.

Tijdens onze startmorgen op dinsdag 4 september is
mw. Gilah Evers, vrouw van rabbijn Evers uit Amersfoort, bij ons te gast. Zij gaat een lezing geven over ‘De
vrouw in het Jodendom’. Tevens gaan we met haar in
gesprek en horen we graag hoe joodse vrouwen leven.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd, zowel leden
als niet-leden. Vanaf 9.00 uur verwelkomen we u en jou
met koffie en thee in zaal 1 van ‘de Rank’. Het programma begint om 9.15 uur. In het tussenliggende
kwartiertje is er gelegenheid om kaarten te schrijven.
De ochtend wordt ongeveer 11.20 uur afgesloten.
Vorige week zondagmorgen zijn onze uitnodigingen met
daarop de datums voor de studieochtenden uitgedeeld. Op de leestafel in de toren en in de hal van ‘de
Rank’ liggen er nog meer voor
diegenen die er een willen hebben.

Verhuizing
Wij, Gerard en Nel Houweling van de Bovenkerkseweg 1
zijn verhuisd naar een tijdelijk adres B32 2975 BH Ottoland. Ruim 22 jaar hebben wij meegeleefd met de Hervormde gemeente van Giessenburg en ons hier thuis gevoeld. Allemaal hartelijk dank voor uw medeleven in voor
en tegenspoed . Wij willen u allen hartelijk groeten, ook
onze predikanten Ds. Holtslag en Ds. Dubbelman, en
Gods rijke zegen toewensen. Groeten van Gerard en Nel.

Verkiezing ambtsdragers
Wij herinneren u aan het indienen van namen voor de
nog twee resterende vacatures binnen de kerkenraad,
die voor wijkouderling Arie de Jong en diaken Herold
Kool. Vorige week zondag zijn er formulieren uitgedeeld
waarop u per vacature de namen kunt schrijven van de
broeders die belijdend lid zijn van onze gemeente en die
u geschikt acht om genoemde ambten te gaan vervullen. Deze formulieren liggen nog op de leestafel bij de
toren in-/uitgang. (U mag het uiteraard ook op eigen
briefpapier schrijven). U kunt de namen inleveren of
mailen tot en met maandag 3 september a.s.

AVG
AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming )
Binnen de Kerkrentmeesterij en Kerkenraad zijn we bezig met alles wat rondom deze nieuwe wet van belang
is. Totdat we alles op orde hebben, zijn en blijven we
voorzichtig met het delen van namen en adressen. Zo
kunnen we voorlopig ook niet meer in de Nieuwsbrief de
mutaties vermelden van onze gemeenteleden. Zoals
bekend worden er al enige tijd beeldopnamen gemaakt
en uitgezonden in onze kerk, in dit kader hebben we
bordjes geplaatst met de mededeling dat “er beeld- en
geluidsopnamen gemaakt worden” (zie onderstaande
afbeelding). Indien u niet in beeld wenst te komen, kunt
u het beste plaatsnemen onder of op de galerij.

__________________________________________________________________________
Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl
Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl
Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

