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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. We le-
zen Kolossenzen 2 : 1-10. Muzikale medewerking wordt 
verleend door Robert van Eijl (orgel/piano), Maureen van 
Pelt (dwarsfluit), Marieke Kool & Martin Klop (zang). 
De avonddienst is een jeugd-
dienst en wordt ook geleid 
door ds. M. Dubbelman. Het 
thema is: “Waar doe ik het 
allemaal voor?” We lezen 
Genesis 1 : 1 – 3 en Joh. 1 : 1 
– 5, 14 – 17. Iedereen wordt 
in zijn leven door iets gedreven 
en leeft ergens voor, maar wat 
drijft ons eigenlijk en heeft het 
leven zin? 
Deze dienst wordt de muzikale begeleiding verzorgd 
door Rozemarij Dijksman (orgel), Feline van Tuijl (pia-
no), Maarten Korevaar (basgitaar), Jan Bongers (gi-
taar),   Ruben van Doesburg (drum), Tamar van Does-
burg (zang), Lukas de Jong (zang/saxofoon) en Christy 
Dubbelman (zang/dwarsfluit).  
Tijdens de dienst wordt ook teruggekeken op kamp Bla-
del en Expeditie Purnode (ditmaal into the Weiland) die 
deze week hebben plaatsgevonden. 

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

Bedankt! 
Johan en Siny Krijgsman willen iedereen hartelijk be-
danken voor de vele kaarten die ze hebben ontvangen 
ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijksjubileum. 

  Agenda 
07-08  Boekwinkeltje open, 13.00 - 18.00 uur  

       ,,      Ophalen oud papier 

Liturgie morgendienst 
Psalm 121 : 1  
Votum en Groet 
Psalm 121 : 2 + 4  
Wetslezing 
Psalm 19 : 4 (N.B.) 
Gebed 
Kindermoment 
Schriftlezing: Kolossenzen 2 : 1 - 10 
Oth 444 - 'k Stel mijn vertrouwen 
Preek 
Gezang 192 : 1 + 2 + 6 
Dankgebed 
Collecte 
Gezang 44 : 1 + 2 + 3 - Zegen 

OTH 444 – ‘k Stel mijn vertrouwen 
'k Stel mijn vertrouwen –  
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand -  
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief,  
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 

Liturgie avonddienst  
Opwekking 554 - Mijn verlosser leeft 
Votum en Groet 
Opwekking 838 - Proef en zie  
Geloofsbelijdenis 
Gezang 476 : 1 
Gebed 
Schriftlezing: Genesis 1 : 1 - 3, 
Joh. 1 : 1 - 5, 14 - 17 
Psalm 119 : 60 (N.B.) 
Preek: Waar doe ik het allemaal voor? 
Opwekking 726 - Anker in de tijd  
Terugblik kamp Bladel & kamp Purnode 
Dankgebed 
Opwekking 769 - Bouw uw koninkrijk -kamplied Bladel 
Zegen 



__________________________________________________________________________ 
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 

Bij de preek - morgendienst 
Kolosse: Paulus schreef deze brief aan de gemeente in 
Kolosse. Dit was een kleine stad in het huidige Turkije. 
In het jaar 60, dus enkele jaren na het ontvangen van 
deze brief, is de stad door een aardbeving verwoest. 

 
 
Tot op heden is de stad niet opgegraven. Als je nu op de 
plek komt zie je twee heuvels en veel overblijfselen van 
de stad. Wel kun je nog zien dat er een theater is ge-
weest (onder). Daaronder zie je een theater uit een 
dichtbij zijnde plaats dat wel is opgegraven. Je krijgt 
dan een beeld hoe het er ongeveer uitgezien moet heb-
ben. 

 
 

 
 
 
 

Kerktijd.nl 
Inmiddels weten steeds meer mensen de link naar 
kerktijd.nl te vinden. Via deze link 
https://app.kerktijd.nl/member/register/3bb74be7-
05b4-47e4-b93a-820174081b01 kunt u aangeven 
voor welke kerkdiensten u uitgenodigd wilt worden: de 
morgendiensten in de kerk of Rank en/of de avonddien-
sten. Krijgt u een uitnodiging voor een kerkdienst, dan 
vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende: 
- Krijgt u een uitnodiging, wilt u dan binnen 48 uur rea-
geren? Na 48 uur vervalt de uitnodiging. Komt u niet, 
wilt u dit dan ook aangeven, des te eerder kan weer een 
ander persoon worden uitgenodigd! 
- Heeft u aangegeven dat u komt? Kom dan ook daad-
werkelijk. Het is jammer als er lege plekken zijn, terwijl 
een ander hier had kunnen zitten. 
- Jongeren tot 18 jaar kunnen zonder aanmelding tij-
dens de avonddiensten bij elkaar op de galerij zitten. 
Heeft u vragen? Stuur dan een mailtje naar 
info@hervormdgiessenburg.nl.  
 

https://app.kerktijd.nl/member/register/3bb74be7-05b4-47e4-b93a-820174081b01
https://app.kerktijd.nl/member/register/3bb74be7-05b4-47e4-b93a-820174081b01
mailto:info@hervormdgiessenburg.nl
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 2 augustus 2020 
Woordzoeker: Paulus schrijft een brief naar Kolosse. Het is bekend waar deze stad was, maar hij ligt nog onder de 
grond en is nog niet opgegraven door archeologen. We hebben dus nu alleen de brief van Paulus naar de gemeente 
en de stad zelf die onder de grond ligt. Los de woordzoeker op. De woorden hebben te maken met de schriftlezing 
en met de stad Kolosse. Weet jij de oplossing? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los de rebus op en ontdekt wie Paulus helpt bij alles wat hij doet 
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Verbindt de cijfers en ontdekt welk dier er in de tijd van de Bijbel veel werd gebruikt: 
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Kleurplaat: Zo zou de stad Kolosse eruit kunnen hebben gezien. De Lycusrivier stroomde er vlak langs. 
 

 

 


