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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. 
Holtslag voor en zal de Heilige 
Doop bediend worden aan Pleun 
Ooms, zoon van Jaap en Anita 
Ooms (Dorpsstraat 24 A, 3381 
AG), Jens Hakkesteegt, zoon van 

Siebren en Hanneke Hakkesteegt (Van Marlotstraat 18, 
3381 CE) en Mirthe van Oenen, dochter van Jaap en 
Lianne van Oenen (Peursumseweg 9, 3381 KT). We 
lezen Psalm 115 en Markus 10:13-16. Muzikale mede-
werking wordt verleend door Scott Baks (orgel/ piano), 
Noa Koekkoek (dwarsfluit) en Lidia & Willeke Faro 
(zang). Na afloop van de dienst kunt u de doopouders 
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. C.N. van Dis uit Nieuwegein. We 
lezen dan Romeinen 5:1-11. Tijdens de dienst wordt de 
muzikale begeleiding verzorgd door Arjan de Hoop 
(orgel), Alise van Genderen (dwarsfluit), Jennina & 
Twan Zwijnenburg en Jo-Anne van Houwelingen (zang). 

Collecten 
1. Diaconie (Noodhulp Beiroet) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor nieuwe 
bijbelcursus over vervolging en lijden in Pakistan. 

Gebedskalender 
Heeft u de afgelopen maand de gebedskalender 
gemist? Goed nieuws: vandaag is de nieuwe klaar. U 
kunt de gebedskalender gelijk samen met de nieuws-
brief meenemen. De kalenders liggen onder de toren, bij 
de zij-ingang van de kerk, in de Rank en in het boek-
winkeltje. U kunt gebedspunten voor de volgende 
gebedskalender aanleveren.  
*mail: annemarieverpuij@live.nl  
*telefonisch: 0184 652517 (Tineke Vollmuller) 
*schriftelijk: schrift in het boekenrek in de Rank  
Gebed is de motor van het LEVEN (Visje) 
 

Huwelijk  

 
Vrijdag 4 september hopen Arjan de Kuiper (Slingeland-
seweg 11) en Helma Deelen (Ouderkerk aan den IJssel) 
in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst vindt 
plaats in de Sionskerk in Zeist om 15.30 uur. Van harte 
feliciteren we Arjan en Helma en we wensen hen een 
goede huwelijksdag en een gezegend huwelijk toe. In de 
voorbede willen we hen gedenken. Het toekomstig 
adres van het bruidspaar is Irenestraat 58, 2964 BL 
Groot-Ammers. 

Meeleven 
• De behandeling die dhr. Wim van Eck (van Harden-

broekstraat 22, 3381CC ) de afgelopen week heeft 
ondergaan is goed verlopen. We zijn met hem de Heere 
dankbaar en wensen hem Gods zegen toe. 

• Dhr. Vas Rietveld (Slingelandseweg 9, 3381KZ) zal 
woensdag 2 september opgenomen worden in het 
Beatrixziekenhuis voor een kleine ingreep bij de nier. 
De hoop en verwachting is dat hij de volgende dag 
weer huiswaarts mag keren. We wensen hem Gods 
zegen toen. 

• De petscan die Gerard de Jong (Juliana van Stolberg-
laan 13) onlangs heeft ondergaan gaf aanleiding tot 
verder onderzoek. Dit zal komende week plaatsvinden. 
We hopen en bidden dat deze onderzoeken verdere 
duidelijkheid mogen verschaffen en hopelijk positief 
zijn. We wensen Gerard en Marjan en hun kinderen 
Gods zegen en kracht. 

Huwelijksjubileum  
Dinsdag 1 september hopen Jan en Amanda Holtslag - 
Volders (Kerkweg 1 B, 3381KJ) 25 jaar getrouwd te 
zijn. We feliciteren hen van 
harte met dit huwelijksjubileum 
en wensen hen samen met 
Laura, Daniël, Karen en Anne 
Gods zegen toe. 

mailto:annemarieverpuij@live.nl


__________________________________________________________________________ 
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 

  Liturgie morgendienst 
Psalm 105 : 5 
Votum en groet  
Psalm 33 : 2 (N.B.) 
Lezen doopformulier  
Gebed 
Gezang 380 : 1 + 2 + 3  
Kindermoment 
Op Toonhoogte 512 – Hoger dan de blauwe luchten 
Stellen doopvragen en bediening De Heilige Doop 
Psalm 134 : 3 
Dankgebed voor bediening Heilige Doop 
Gezang 1 
Gebed om opening van het Woord 
Schriftlezing : Psalm 115 en Markus 10 : 13 - 16  
Psalm 115 : 1 + 6 (N.B.) 
Preek  
Op Toonhoogte 189 – Ik zal er zijn (Sela) 
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment  
Psalm 34 : 1 (N.B.) 
Zegen 

OTH 512 – Hoger dan de blauwe luchten 
1. Hoger dan de blauwe luchten  
en de sterretjes van goud  
woont de vader in de Hemel  
die van alle kinderen houdt. 
 
2. Ook voor zieke kinderen zorgt Hij  
Kent hun tranen en hun pijn.  
Ja, voor de grote en voor de kleine  
wil de heer een helper zijn. 
 
3. Daarom vragen wij eerbiedig,  
vouwen wij de handjes saam  
Heer die altijd naar ons luistert  
Neem dan nu ons danklied aan.  
Amen, Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTH 189 – Ik zal er zijn 

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. 

Liturgie avonddienst  
Psalm 146 : 1 + 2 + 3   
Votum en groet  
Psalm 130: 3 + 4 (N.B.)  
Geloofsbelijdenis  
Gezang 399 : 1 + 6 
Gebed  
Schriftlezing: Romeinen 5 : 1 - 11 
Psalm 119 : 12 + 14 (N.B.) 
Preek (Romeinen 5 : 5 – Hoop die leven doet) 
Gezang 313 : 1 + 3 + 7 
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment  
Psalm 33 : 7 + 8 
Zegen 
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Diaconiecollecte Noodhulp Beiroet 
Vele doden en gewonden en zeker 300.000 mensen 
dakloos. Dat zijn de gevolgen van de explosie in de 
haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De stad 
ligt in puin. Deze ramp is helaas niet de enige ramp voor 
Libanon. De economische situatie is dramatisch. De 
inwoners hebben nauwelijks voldoende middelen voor 
hun basisbehoeften. De afgelopen maanden is de prijs 
van voedsel meer dan verdubbeld. De gezondheidszorg 
stond al onder druk door corona, maar ziet zich nu 
geconfronteerd met duizenden gewonden. Sommige 
ziekenhuizen zijn niet meer bruikbaar door de explosie. 
De zorgen zijn enorm. Beiroet heeft snelle en effectieve 
noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de 
meest kwetsbaren. Denk daarbij aan Syrische 
vluchtelingen, die bijna een kwart van de bevolking 
vormen, en aan kinderen. De organisaties van het 
Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, 
Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn samen 
met hun partners ter plaatse. Zij zijn begonnen met het 
verlenen van noodhulp. Onder meer aan vluchtelingen, 
migranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet 
wordt directe hulp verleend: voedselvoorziening, repara-
tie van huisvesting en psychosociale ondersteuning 
voor vrouwen en kinderen. Uw gebed en financiële bij-
drage is hard nodig. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. 

Terugblik naar 2011-2019 
Gaat u met ons mee terug 
in de tijd? We gaan terug 
naar de gebeurtenissen op 
film van onze kerk in de af-
gelopen jaren. Op de eerste 
bladzijde van onze  

Uitnodiging Gemeentedag / weekend 
Beste gemeenteleden, vandaag 
ligt in de kerk en in de Rank de 
uitnodiging van het startweek-
end voor iedereen klaar. Neem 
gerust wat extra exemplaren 
mee voor gemeenteleden die niet 
tijdens de dienst aanwezig zijn. 
De uitnodiging is ook te downloaden via de site. De 
uitnodiging “hangt” daar aan de nieuwsbrief van deze 
week. Hartelijke groet van de Gemeentedagcommissie 

Woonruimte gevonden! 
N.a.v. de oproep van vorige week voor woonruimte voor 
het zendingsgezin Van der Grijn kunnen wij u melden dat 
inmiddels een woonruimte in Hoornaar is gevonden! 

Agenda 
04-09  Boekwinkeltje open, 13.00 – 18.00 uur 
    ,,       Huwelijksdienst Arjan de Kuiper & Helma Deelen 
           15.30 uur, Sionskerk in Zeist 
    ,,      Ophalen oud papier 
 
 
 
 

website vindt u het nieuwsbericht ”terugblik 2011-
2019”. De verzameling filmpjes is opnieuw uitgebreid 
met beelden van openingen winterwerk, rommelmark-
ten, de talentenveiling en nog veel meer. De serie is nu 
compleet. Vergeet niet om het geluid aan te zetten en 
kies met het wieltje onderaan voor 1080p voor de beste 
beeldkwaliteit. Ik wens u een paar fijne uurtjes toe.  Jan 
Hakkesteegt 
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Voor de kinderen - kleurplaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


