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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. H. Klink uit Hoornaar voor. 
We lezen Handelingen 9 : 1-9. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Robert van Eijl (orgel), Liezeke 
Schakel (saxofoon), Lukas de Jong en Daniel Holtslag 
(zang en (bas-)gitaar). De avonddienst wordt geleid 
door ds. M. Dubbelman. De schriftlezing is Kolossenzen 
1: 23-29.  Tijdens deze dienst wordt de muzikale bege-
leiding verzorgd door Scott Baks (orgel/piano), Marieke 
de Ruiter (zang/piano), Bart (drum) en Lotte van Gen-
deren (zang/dwarsfluit), Willemieke en Gijsbert van 
Wingerden (zang en (bas-)gitaar). Aansluitend aan deze 

dienst vindt met bovenge-
noemde muzikanten een kor-
te online sing-in plaats. De 
teksten van de vijf liederen 
verschijnen in beeld, dus zing 
thuis vooral mee!  

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

Meeleven 
Mw. Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 
CB) onderging 7 april een dotteroperatie aan haar been 
in het UMC te Maastricht. Helaas bleek dit niet afdoen-
de en daarom is zij afgelopen woensdag 22 juli opnieuw 
gedotterd. We zijn dankbaar dat dit goed is verlopen en 
laten we bidden dat de ingreep ditmaal effectief is 
geweest. We wensen haar en haar man Charles, Gods 
zegen toe. 

  Agenda 
27-07 Start Purnode into the Weiland 
28-07  Vertrek Kamp Bladel (11-12 jarigen), 09.45 uur 
01-08  Boekwinkeltje open, 13.00 - 18.00 uur  

 
 
 
 

Dankbaar 
Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) is onlangs 
voor controle in het ziekenhuis geweest en daaruit 
bleek dat het herstel voorspoedig gaat. Alle bloedwaar-
den beginnen weer in de buurt van normaal te komen en 
hij mag ook voorzichtig weer aan werken gaan denken. 
Het is nu bijna acht maanden geleden dat hij de stam-
celtransplantatie heeft ondergaan. Hij krijgt nog immu-
notherapie om zijn immuunsysteem te versterken. We 
wensen hem Gods zegen toe. 

Mededelingen rond de kerkdiensten 
• Heeft u zich nog niet geregis-

treerd, ga dan naar  onze website 
en doe dit alsnog. Zo kunt u uit-
genodigd worden voor de kerk-
diensten! Heeft u geen emailadres dan kunt u bellen 
met telefoonnummer 06-23885406 (dinsdag- t/m 
vrijdagavond tussen 19.00-21.00 uur). 

• Tijdens alle avonddiensten is de galerij beschikbaar 
voor jongeren onder de 18. Zij hoeven zich hiervoor 
niet te registreren en hoeven geen afstand te houden 
tot elkaar 

• De slotzang in de kerk mag worden meegezongen 
• De Rank is weer beschikbaar om daar de ochtend-  
   dienst te volgen  
Wij zien uit naar de ontmoeting met elkaar. 

Jeugddienst – zondagavond 2 augustus 
Volgende week zondagavond 2 augustus is er een 
jeugddienst met als thema: Waar doe ik het allemaal 
voor? Iedereen wordt in zijn 
leven door iets gedreven en 
leeft ergens voor, maar wat 
drijft ons eigenlijk en heeft 
het leven zin? 
In de dienst wordt ook te-
ruggekeken op kamp Bladel 
en Expeditie Purnode (dit-
maal into the Weiland). De 
kampen vinden deze week 
plaats. 
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Liturgie morgendienst 
Psalm 133 : 1  
Votum en Groet 
Psalm 26 : 8 + 7  
Wetslezing 
Gezang 463 
Gebed 
Schriftlezing: Handelingen 9 : 1 - 9 
Psalm 139 : 1 + 2 (N.B.) 
Preek – Handelingen 9 : 4 
Gezang 312 
Dankgebed 
Collectemoment 
Psalm 118 : 7 
Zegen 

Liturgie avonddienst  
Psalm 86: 2  
Votum en Groet 
Psalm 48:1 N.B. 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 42: Als een hert dat verlangt naar water 
Gebed 
Schriftlezing: Kolossenzen 1: 23-29 
Psalm 139: 14 
Preek 
Opwekking 717: Stil, mijn ziel, wees stil 
Dankgebed 
Collecte 
Slotlied: Ik zal er zijn 
Zegen 

Als een hert dat verlangt (Psalm 42) 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen  
kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht,  
mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
Tekst & Muziek: Robert Newey@lifestyle Music/Unisong Music 
Publishers, Opwekking 281 
 
 
 

Opwekking 717 Stil, mijn ziel, weest stil  
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 
  

Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
  

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
Refrein: God, U bent mijn God …  
 

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los  
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
Refrein: God, U bent mijn God … 

Ik zal er zijn - Sela 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
Tekst: Hans Maat Muziek: Kinga Bán / Adrian Roest Sela Music 
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Zomerconferentie New Wine 
De zomerconferentie van New Wine gaat niet door dit 
jaar maar in plaats daarvan is de themapagina 
heelhetleven.new-wine.nl online! Hierop vind je talks, 
worship en naslagwerk voor alle leeftijden. Echt een 
aanrader voor deze zomer!! 

Dabar 
Febe Troost (Wilhelmi-
nalaan 36, 3381 BP) 
verblijft vanaf zaterdag 
18 juli tot zaterdag 1 
augustus als teamlid van Dabar op camping De Hoge 
Linde te Overberg. Voor meer info over Dabar: 
https://www.izb.nl/dabar/  
Annelise Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381 KZ) 
hoopt op zaterdag 1 augustus voor twee weken te ver-
trekken als teamlid naar Camping De Kriemelberg Bush-
Camp te Ermelo. Zij wordt daar begeleid door “Het Ba-
ken”, de plaatselijke evangelisatiecommissie in Harder-
wijk. Deze commissie doet hetzelfde werk als Dabar. 
''Het Baken'' zorgt ervoor dat het team Gods liefde kan 
laten zien en doorgeven aan de mensen op de camping. 
Ze voorzien het team in onderhoud, accommodatie, 
praktische tips en geestelijke ondersteuning. De 
wekelijkse sing-in kan i.v.m. Corona niet plaatsvinden, 
maar is deze zomer digitaal (www.bakenharderwijk.nl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamp Bladel 
Kamp Bladel gaat dit jaar 
coronaproof, en daarom in 
twee groepen, op kamp. De 
eerste groep (13-14 jarigen)  
is vrijdag 24 juli vertrokken. 
De tweede groep (11-12 jarigen) vertrekt op  dinsdag 
28 juli om 09.45 uur. Er zal dit jaar geen gezamenlijke 
opening (met ouders en andere belangstellenden) in de 
Rank zijn. Ook kan er niet worden ‘uitgezwaaid’ op het 
terrein van de Rank. Maar de Kerkweg is lang genoeg 
om op 1,5 meter afstand toch met velen de jongeren uit 
te zwaaien.  

 
 
Gedurende de week worden via het instagramaccount 
@wijzinhg foto’s geplaatst van het kamp. 
 

  
 
 
 
 

https://www.izb.nl/dabar/
http://www.bakenharderwijk.nl/
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 26 juli 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


