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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen 
Psalm 135 en 2 Thess. 2 : 13 – 17. In deze dienst zullen 
Jaco Bikker en Marianne Bikker-Korevaar (Wetering 43, 
3372CR, Boven-Hardinxveld) belijdenis van het geloof 
afleggen. Muzikale medewerking wordt verleend door 
Anneke van Genderen (orgel/ piano), Emma Trouwborst 
(dwarsfluit) en Rudy Hakkesteegt (zang). Na afloop van 
de dienst kunt u beide nieuwe lidmaten buiten de kerk 
feliciteren en Gods zegen wensen. Dit geldt voor de 
kerkgangers in de kerk en de Rank, maar ook voor wie 
thuis hebben meegekeken. De avonddienst wordt geleid 
door ds. J. Menkveld uit Wanneperveen. We lezen deze 
dienst 1 Samuël 1: 1– 20. Tijdens de dienst wordt de 
muzikale begeleiding verzorgd door Scott Baks (orgel/ 
piano), Liezeke Schakel (saxofoon), Lukas de Jong en 
Lotte van Genderen (zang). 

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

Meeleven 
Maandag 24 augustus zal dhr. Wim van Eck (van Har-
denbroekstraat 22, 3381 CC) opgenomen worden in het 
Albert Schweitzerziekenhuis voor een dotterbehande-
ling en het plaatsen van een stent. Naar verwachting 
mag hij dinsdag weer thuiskomen. In het gebed willen 
we vragen of alles goed en gezegend mag verlopen. 

Bedankt! 
Jan en Jannie de Jong-Zwijnenburg bedanken iedereen 
hartelijk voor de kaartjes en andere attenties die zij 
mochten ontvangen n.a.v. hun 55-jarig huwelijk. 

  Agenda 
28-08  Boekwinkeltje open, 13.00 – 18.00 uur 
 

Open monumentendag 
12 September is het Open 
Monumentendag en willen 
we de kerk open stellen voor 
bezoekers. Uiteraard met an-
derhalve meter afstand etc. 
We zoeken voor die middag nog gastheren/ gast-
vrouwen die het leuk vinden mensen welkom te heten 
en wellicht vragen te beantwoorden. Er wordt de hele 
dag muziek verzorgd in de kerk en de dag duurt van 
10.00 – 16.00 uur. Meld je aan bij Teus Visser via 
tvprive@gmail.com en geef aan of je voorkeur voor een 
tijdstip hebt. 

  Liturgie morgendienst 
Gezang 75 : 3 
Votum en groet  
Psalm 33 : 6 
Gebed  
Schriftlezing : Psalm 135 en 2 Thess. 2 : 13 – 17  
Psalm 135 : 1 + 7 (D.N.P.) - Preek  
Psalm 79 : 5 (N.B.) - Gebed  
Lezing formulier openbare geloofsbelijdenis 
Op Toonhoogte 553 – Vertel het aan de mensen 
Belijdenis / Opneming onder belijdende leden en toela-
ting tot Heilig Avondmaal 
Psalm 134 : 3 
Woord tot de nieuwe lidmaten en tot de gemeente 
Gezang 78 : 3 - Geloofsbelijdenis 
Opw. 687 – Heer, wijs mij Uw weg 
Dankgebed en voorbede  - Collectemoment  
Opw. 630 – Vader, U bent goed  - Zegen 

Woonruimte gezocht  
Door een aantal onvoorziene omstandigheden zijn we 
op zoek naar woonruimte voor de familie Van der Grijn 
voor de periode van 01/09 2020 tot medio februari 
2021, liefst in de regio. Het vertrek met de Logos Hope 
is uitgesteld tot februari 2021 en de huidige woning in 
Hoornaar is maar tot 01/09 2020 beschikbaar. 
Contact: Gerwin van der Grijn 06-84520242 
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Liturgie avonddienst  
Gezang 21  :  1 + 3  
Votum en groet  
Psalm 121: 1 + 4 (N.B.)  
Geloofsbelijdenis  
Psalm 65 : 1 + 2 
Gebed  
Schriftlezing: 1 Samuël 1 : 1 - 20 
Gezang 481 : 1 + 3 + 4 
Preek (kerntekst - 1 Samuël 1 : 11) 
Psalm 85 : 3 + 4 
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment  
Psalm 89 : 7 + 8 
Zegen 
 

 

Storing apparatuur  
Soms doet apparatuur niet wat je zou willen en dat was 
nu precies wat er vorige week zondag aan de hand was 
tijdens de kerkdienstuitzendingen. Dat het geluid toen 
niet goed doorkwam lag dus niet aan uw PC, laptop of 
TV, maar aan de installatie in Studio KRM. We hebben 
daar afgelopen week het nodige in aangepast, dus ver-
wachten we u komende diensten weer de geluidskwa-
liteit te kunnen bieden die u 
van ons gewend was. Heeft u 
er vragen/opmerkingen over, 
schroom niet om ons te 
contacten via 
av@hervormdgiessenburg.nl. 
 
 

Voor de kinderen 
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