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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman en wordt de 
Heilige Doop bediend aan vijf kinderen: Ton, Ruben en 
Job, de drie zonen van Teun en Cornelieke Nuijten 
(Dorpsstraat 4, 3381 AG); Ruben, zoon van Jonathan en 
Manuela Slob (Waterlinie 150, 4254 VA Sleeuwijk) en 
Bjorn, zoon van Lennart en Lydia Korevaar (Vlietweg 1, 
3381 LS). We lezen Kolossenzen 1 : 15 - 23.  
Muzikale medewerking wordt verleend door Arie Jaap de 
Kok (orgel), Marieke Donk (dwarsfluit) en Martin Klop & 
Annemarie Meerkerk (zang). De avonddienst wordt ge-
leid door ds. A.T. van Blijderveen uit Veenendaal. De 
schriftlezing is Psalm 62 en 1 Petrus 4 : 7 – 11. Tijdens 
deze dienst wordt de muzikale begeleiding verzorgd 
door Anneke van Genderen (orgel/piano), Ruth van Veld-
huizen (dwarsfluit) en Rudy Hakkesteegt (zang). 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor nieuwe 
bijbelcursus over vervolging en lijden in Pakistan. 

  Geboren 
Bij Niels en Esther Bongers (Lijnbaan 
22, 3381 AS) is zondag 5 juli een doch-
ter geboren. Ze heet Jackie Jami en zij 

is het zusje van Dani. We feliciteren hen van harte met 
de geboorte van Jackie en we wensen Niels en Esther 
Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding. 

Collectebonnen 
• Vrijdag 17 juli is er weer een mogelijkheid om collecte-

bonnen te kopen in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.  
• Uw opgespaarde collectebonnen kunt u de 17e 

tussen 18.30 – 20.00 uur ook inleveren in de bussen 
die daarvoor neergezet worden in de Rank. 

 
 
 

Meeleven 
Afgelopen januari onderging dhr. Maarten Schep (van 
Marlotstraat 36, 3381 CE) een dotterbehandeling aan 
zijn been. Helaas werd de afgelopen maanden duidelijk 
dat deze operatie niet afdoende is geweest. Vrijdag 10 
juli is hij daarom opnieuw behandeld in het Albert 
Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. We bidden om 
Gods zegen voor hem over het herstel. 

  Studio KRM 
Zag u afgelopen maan-
dag ook tot diep in de 
nacht nog licht branden 
in de kerk? Gelukkig 
geen alarm wat afging; 
het waren enkele vrijwil-
ligers die hard aan het 

werk waren om allerlei apparatuur aan te sluiten. 
Na alweer 46 uitzendingen op de zondagen en woens-
dagavonden vanuit Zaal 1 van De Rank te hebben 
verzorgd, werd “Studio KRM” verhuisd naar de galerij 
van de kerk. Al met al weer een heel gesleep met kabels 
en apparatuur en veel gewijzigde instellingen, maar we 
hopen de uitzendingen verder op dezelfde wijze in te 
kunnen blijven vullen als u van ons gewend was. 
We kunnen nu het geluid in de kerk beter regelen en zaal 
1 van De Rank wordt weer breder inzetbaar voor andere 
activiteiten. Bijkomend voordeel is bovendien dat we de 
doordeweekse uitzendingen met filmpjes nu ook via 
Kerkomroep.nl uit kunnen zenden. De streams naar 
YouTube en Kerkomroep.nl zijn vanaf heden nl. gelijk aan 
elkaar. Mocht u op- en/of aanmerkingen hebben op de 
beeld-/geluidskwaliteit dan kunt u die doorgeven via 
av@hervormdgiessenburg.nl. Hetzelfde e-mailadres 
kunt u ook nog steeds gebruiken voor het doorsturen 
van uw “beleeffoto’s”. 

Agenda 
• 17-07  Boekwinkeltje open, 13.00 - 18.00 uur  
•     ,,      Thuiskomst Chadashgroep 
•     ,,      Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
•     ,,    Inleveren collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
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Liturgie morgendienst 
Psalm 105: 5  
Votum & Groet 
Psalm 105: 24   
Uitleg over de doop n.a.v. het doopformulier  
OTH 204 Kom tot de Vader  
Bediening Heilige Doop. 
Psalm 134: 3  
Dankgebed         
Opwekking 789 Lopen op het water  
Gebed 
Schriftlezing: Kolossenzen 1: 15-23 
Gezang 255: 1+4 
Preek 
Gezang 231: 1+2 
Dankgebed 
Collecte 
Psalm 150: 1 N.B. 
Zegen 

OTH 204 - Kom tot de Vader 
1. Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
  
2. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
  
Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
  
En wat je nu ook doet, zijn liefde 
blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij 
zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij 
komt. 
Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent… 
Tekst & muziek: Russell Fragar, Ned. tekst: Mireille Schaart 
© Hillsong Publishing / Small Stone Media 
 

Lied morgendienst – Lopen op het water 
1. U leert me lopen op het water 
De oceaan is weids en diep 
U vraagt me alles los te laten 
Daar vind ik U en ik twijfel niet 
 

Refrein: En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 
 

2. De diepste zee is vol genade 
Uw sterke hand, die houdt mij vast 
En als mijn voeten zouden falen 
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand 
 

Refrein: En als de golven overslaan.. 
 

Geest van God,  
leer mij te gaan  
over de golven 
In vertrouwen  
U te volgen 
Te gaan waar U  
mij heen leidt 
Leid me verder  
dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 
 

Refrein: En als de golven overslaan 
Orig. title: Oceans (Where feet may fail) 
Matt Crocker, Joel Houston & Salomon Lighthelm 
Ned. tekst: Tanja Lagerström© 2012 Hillsong Music Publishing 

Kopij Zaaier 
De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 24 juli 
a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden 
i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk 
maandagavond 13 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar 
zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren 
bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8). 

Boekwinkeltje 
Het boekwinkeltje is vanaf 10 juli weer open!   
Er zijn voorlopig nog wat aanpassingen zoals 
nog geen koffie, maar wel veel boe-
ken !! Elke vrijdag in de Rank  
van 13.00 t/m 18.00 uur.  
Hartelijk welkom !!   
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  Liturgie avonddienst  
Psalm 62 : 1 + 7 (N.B.) 
Votum en Groet 
Psalm 131 : 1 + 2 + 3  
Gebed 
Schriftlezing: Psalm 62 en 1 Petrus 4 : 7 - 11   
Psalm 62 : 4 + 5 (N.B.) 
Preek over Psalm 62 : 2 & 6 
Gezang 323 : 1 + 7 + 8 
Geloofsbelijdenis 
Gezang 399 : 1 
Dankgebed 
Collecte 
Gezang 399 : 3 + 6 
Zegen 

  Maatregelen kerkgang i.v.m. Coronavirus 
 

Wij willen als gemeente 
weer samen kunnen komen 
in de kerk volgens de huidi-
ge richtlijnen van de RIVM.  
Om dit te organiseren ma-
ken we gebruik van 
kerktijd.nl   
U kunt zich aanmelden als 
deelnemer/bezoeker van 
de kerk, via deze link. 
Er worden wat gegevens 
gevraagd, zoals uw naam, 

e-mailadres, met hoeveel gezinsleden u wilt komen en 
wat uw voorkeur is qua kerkdienst (’s morgens, ’s 
avonds of beide). Dan klikt u op aanmelden.  
U ontvangt een email waarin gevraagd wordt uw e-mail-
adres te verifiëren. Hier heeft u 48 uur de tijd voor. 
Aandachtspunt is dat deze mail weleens in de spambox 
terecht komt, dus vergeet die niet te checken. Indien u 
niet op tijd bent zult u zich opnieuw aan moeten mel-
den. Heeft u het wel gedaan dan ontvangt u een mail 
dat het gelukt is. Deze registratie is eenmalig.   
Verder hoeft u niets te doen. De beheerders zullen elke 
week een dienst/diensten aanmaken en het systeem 
gaat de beschikbare plaatsen op een eerlijke manier in-
delen (op basis van uw voorkeuren). U ontvangt vanzelf, 
via de mail, een uitnodiging voor een kerkdienst.    
Hierbij een voorbeeld van de uitnodiging die u in de mail 
ontvangt:   
 
 

 

 
Heeft u op nee geklikt (bv omdat u op vakantie bent) 
dan gaat er een uitnodiging naar een ander gemeentelid.  
 
Heeft u op ja geklikt dan rekenen wij op u.  
U krijgt hier een bevestigingsmail van en daarin kunt u 
altijd nog het aantal kerkgangers wijzigen. Bijvoorbeeld 
u heeft zich aangemeld met 4 personen, maar één van 
uw gezinsleden kan toch niet mee. Het aantal wijzigt 
dan voor deze kerkdienst, maar niet op uw account, dus 
een volgende keer wordt u gewoon weer uitgenodigd 
met 4 personen.  
Verandert er wat in uw gegevens en/of voorkeuren, dan 
kunt u deze altijd zelf aanpassen door in te loggen op 
het door u aangemaakte account.  
Heeft u geen e-mailadres dan kunt u bellen met tel.: 06-
23885406 (dinsdag- t/m vrijdagavond tussen 19.00-
21.00 uur) en wordt u geregistreerd als deelnemer/ 
bezoeker. Wordt u uitgenodigd, dan zult u gebeld wor-
den met de vraag of u wilt komen, ja of nee.  
We gaan ervanuit dat het zo duidelijk is, maar heeft u 
nog vragen of opmerkingen kunt u ons altijd bereiken 
via info@hervormdgiessenburg.nl of bellen met boven-
genoemd nummer (dinsdag- t/m vrijdagavond tussen 
19.00-21.00 uur) en/of de video’s bekijken op kerk-
tijd.nl. De aanmeldlink zal ook komen te staan op de 
website van de kerk.  
Wees welkom en schroom niet om u aan te melden. Wij 
zien ernaar uit om samen met u weer fysiek gemeente 
te zijn. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.evangeliebelijden.nl/de-here-zelf-is-de-norm-voor-ons-leven&psig=AOvVaw1ZoxpRc-f4IzzTkkmnu7X5&ust=1594372386758000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjS15Pqv-oCFQAAAAAdAAAAABAP
https://app.kerktijd.nl/member/register/3bb74be7-05b4-47e4-b93a-820174081b01
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Mededelingen rond de kerkdiensten 
Sinds vorige week is het 
mogelijk om u aan te melden 
voor het fysiek bijwonen van 
de kerkdiensten. Op de web-
site en in deze Nieuwsbrief 
staat de link naar Kerktijd.nl en een uitleg hoe dit werkt. 
Heeft u zich eenmaal aangemeld dan wordt u 
automatisch uitgenodigd voor de eerstvolgende 
diensten die beschikbaar zijn.  
• Vanaf 26 juli is er ook weer een mogelijkheid om u voor 

de ochtenddienst in de Rank aan te melden. Ook hier-
voor maakt u gebruik van de link Kerktijd.nl.  

• Vanaf 19 juli is het ook weer mogelijk om tijdens de 
ochtenddienst gebruik te maken van de crèche voor 
kinderen van 0 – 4 jaar.  

• Voor alle diensten geldt nog steeds:  
 een beperkt aantal plaatsen beschikbaar  

i.v.m. de anderhalve meter maatregel    
 geen samenzang   
 geen collecte (alleen digitaal)  
 Verder wordt u verzocht om zelf uw Bijbel en 

Liedboek mee te nemen.  
 Voor de kinderen zijn er geen zakjes met 

kleurplaat en kleurpotloden beschikbaar 

Kledinginzameling PI Dordrecht 
Opnieuw een oproep voor kleding voor de gedetineerden 
in de gevangenis in Dordrecht. Dit keer is de vraag om 
lange broeken en t-shirts. 
Heeft u nog goed uitziende, niet kapotte en schone kle-
ding dan mag u dit inleveren tot maandag 20 juli op 
Wetering 5 of tijdens de openingstijden (13.00–18.00 
uur) in het Boekwinkeltje. Heeft u na deze oproep nog 
andere kledingstukken over dan mag u dit altijd afle-
veren op Wetering 5. 
Alvast hartelijk dank! Namens de Diaconie en de 
Geestelijke Verzorging PI Dordrecht 
 
 
 
 
 
 
 

Kaarten SDOK 
Opnieuw willen we u vragen om zelf een kaart uit te 
zoeken en op te sturen naar de vervolgde Christenen 
van SDOK. Houd er rekening mee dat er geen dieren op 
staan (deze kunnen als belediging ervaren worden). 
Hieronder vind u de adressen van de vervolgende 
Christenen, deze kunt u  overnemen op de envelop. 
Schrijf de kaart in het Engels. Op de website van SDOK 
(www.SDOK.nl) kunt u enkele voorbeeldzinnen vinden 
en een toelichting op de reden waarom zij vervolgd 
worden.        
 
Susanna Koh  
#107 Liew Sow Yoke  
Lot LG109B, One Utama Shopping Center,  
No. 1, Lebuh Bandar Utama  / 47800 Petaling Jaya,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  
 
Twen Theodros  
Mai Serwa  /  Asmara, Eritrea  
 
Mussie Ezaz   
Wenjel Mermera  /  Asmara, Eritrea  
 
Alimujiang Yimiti   
Section 11  /  The Xinjiang No. 3 Prison   
No.1339, Dongzhan Road  /  Urumqi city   
Xinjiang Uyghur Autonomous Region   
830013  / People’s Republic of China  
 
Zhang Shaojie   
P.O. Box 14   
Xinxiang City, Henan Province   
China 453002 
 
Karsheli Prison  2nd Police Station Zone 7   
Northern East /  Zoba Maakel  / Asmara, Eritrea:  

• Haile Nayzgi 
• Kiflu Gebremeskel   
• Kidane Weldou 

 
Imran Ghafur   
Central Jail of Faisalabad   
Faisalabad  PAKISTAN 
 
Mahrokh Roksare Kanbari  
Alborz Province Prison  Office / Alvand Building 
Daneshgah Boulevard /  Karaj / Islamic Republic of Iran 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 12 juli 2020 
 

Woordzoeker: WAT BETEKENT DE DOOP? 

Kleurplaat: Kleur de letters en de tekening zo mooi mogelijk in: 
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VOOR DE OUDERE KINDEREN –Zondag 12 juli 2020  
 

Doolhof: Kun jij de weg vinden door dit doolhof? Begin bij de groene pijl en vind de weg naar de rode pijl 
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De doop is eigenlijk een geschenk van God aan ons. In het doopformulier staan allerlei beloften die 

God aan je geeft. Ze staan hier linksonder weergegeven in eenvoudige taal. Probeer het eens te 

vergelijken met het doopformulier rechts en kijk dan of je het formulier meer begrijpt: 

 

Alle dingen die je verkeerd hebt gedaan, worden 

vergeven. 

 

 

God biedt jou zijn vriendschap aan. 

 

 

Jij bent een kind van God! 

 

 

 

Omdat God je vader is, zal Hij voor je zorgen en 

je goede dingen geven. 

 

 

Omdat God je vader is, zal Hij je beschermen voor 

kwade dingen. 

 

 

Omdat God je vader is, zal Hij, als jou toch nare 

dingen overkomen, er voor zorgen dat het op één 

of andere manier goed komt. 

 

 

Omdat je bent gedoopt mag je weten dat je bij 

God mag horen en komen en dat je bij Zijn kerk 

hoort. 

 

 

We horen niet bij God, omdat we zelf iets goeds 

zouden moeten doen, maar alleen omdat God zo 

goed is. Dat geeft rust. 

 

 

Jouw doop is een teken dat de Heilige Geest in jou 

woont en jou wil veranderen zodat je gaat lijken 

op Jezus. 

 

 

De Heilige Geest die in jou woont zal jou ook 

leren wat je doop betekent en hoe God voor jou 

wil zorgen. 

 

 

Ook als je fouten maakt, of niets lukt, moet je er 

niet aan twijfelen dat God jou niet meer ziet zitten. 

Jouw doop betekent dat je steeds weer opnieuw bij 

Hem mag terugkomen. 
 

 

 

 

 

Formulier: Hij wast ons in zijn bloed van al onze 
zonden. 
 
 
 
Formulier: verklaart en verzegelt ons God de Vader 
dat Hij met ons een eeuwig verbond sluit 
 
 
Formulier: verklaart en verzegelt ons God de Vader 
dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt 
 
 
Formulier: Daarom wil Hij (God de Vader) ons met al 
het goede verzorgen 
 
 
 
 
Formulier: Daarom wil Hij (God de Vader) ons met al 
het kwade van ons weren. 
 
 
Formulier: Daarom wil Hij (God de Vader) ons met al 
het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of 
dat kwade doen medewerken ten goede. 
 
 
 
Formulier: zodat wij in Zijn rijk niet kunnen komen, 
tenzij wij wederom geboren worden. Dit leert ons de 
onderdompeling in en de besprenkeling met het 
doopwater. 
 
 
Formulier: Zo komt de vermaning tot ons om niet 
onszelf te behagen, maar ons voor God te 
verootmoedigen, en onze reinigmaking en zaligheid 
buiten onszelf te zoeken. 
 
 
Formulier: Als wij gedoopt worden in de naam van de 
Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit 
heilig sacrament, dat Hij in ons wonen wil om ons tot 
lidmaten van Christus te heiligen. 
 
 
Formulier: Zó wil Hij ons toe-eigenen wat wij in Christus 
hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de 
dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal in 
de gemeenschap van de uitverkorenen in het eeuwig leven 
smetteloos een plaats zullen ontvangen. 
 
 

Formulier: En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde 
vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en 
ook niet in de zonde blijven liggen. Want de doop is 
een zegel en volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij 
een eeuwig verbond der genade met God hebben. 
 


