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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. Dubbelman voor en zal de 
preek gaan over Kolossenzen 2: 20-23 en de eerste 
verzen van hoofdstuk 3.  Muzikale medewerking wordt 
verleend door Arjen de Hoop (orgel), Marieke Donk (pia-
no), Lidia Faro & Lukas de Jong (zang).  
In de avonddienst gaan zowel ds. M. Dubbelman als ds. 
J. Holtslag voor. In deze dienst zullen de volgende 
broeders bevestigd of herbevestigd worden in het ambt. 
Het zijn: L.C. Boer (ouderling), D.A. de Bruin (ouderling-
kerkrentmeester), E.K. Bohré (ouderling-kerkrentmees-
ter), C.J. van Genderen (diaken), H.L. Glerum (ouder-
ling), B. de Hoop (ouderling), W. de Kuiper (ouderling), 
J.M. van Oenen (diaken), A.J. Overduin (ouderling-
scriba), John in ’t Veld (jeugdouderling 12-), B.W. Voll-
müller (ouderling), Gijsbert van Wingerden (jeugdouder-
ling 12+). 
Tevens nemen we afscheid van drie ambtsdragers en 
wel J.M. Koekkoek (diaken), W.F. in ’t Veld (ouderling) 
en N.A. Zwijnenburg (ouderling). Met dankbaarheid mo-
gen we terugkijken op het ambtswerk dat verricht is en 
met vertrouwen vooruitkijken naar het werk dat wacht. 
Wilt u in uw gebed de kerkenraad meenemen? 
De Schriftlezing in deze dienst is Job 1:6-12. De muzi-
kale begeleiding wordt verzorgd door Scott Baks (orgel/ 
piano), Christy Dubbelman (zang/dwarsfluit),  Ronald 
Overduin (zang/gitaar), Daniël Holtslag (zang/basgi-
taar) en Willemieke van Wingerden (zang). Na afloop 
van de dienst heeft u, indien het weer het toelaat, de 
gelegenheid de broeders te feliciteren en te bedanken.  

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte 
 
 
 

Meeleven 
*Deze week begint Gerard de Jong (Juliana van Stol-
berglaan 13, 3381AN) aan immunotherapie. Iedere 6 à 
7 weken zal dit een jaar lang bij hem toegediend worden 
We wensen hem Gods zegen toe. 
*Dhr. Vas Rietveld (Slingelandseweg 9, 3381 KZ) heeft 
de afgelopen maanden enkele medische ingrepen 
ondergaan, maar kreeg afgelopen week de ingrijpende 
boodschap te horen dat deze niet afdoende zijn ge-
weest. In zijn blaas bevindt zich een agressieve vorm 
van kanker die moeilijk te behandelen lijkt. In de dienst 
zullen we bidden om Gods kracht, troost en heling voor 
hem. We wensen dhr. Rietveld en zijn vrouw Gods zegen 
en rust toe. 

Huisbezoek en corona 
Als kerkenraad zien we er naar uit om weer bij u op huis-
bezoek te komen. Mocht u daar tegenop zien i.v.m. coro-
na, voelt u zich vrij om dit ter sprake te brengen wan-
neer de ouderling een afspraak wil maken. 

Belijdeniscatechisatie 
In oktober beginnen we met een nieuw seizoen. De 
avonden worden naar verwachting gehouden op zondag-
avond (na de avonddienst). Wil je, wilt u zich opgeven, 
of twijfel je/u? Neem contact op met ds. Dubbelman 
(653310, of m.dubbelman@solconmail.nl). 

Gemeentedag 
De gemeentedag komt al in zicht. Velen hebben zich al 
opgegeven voor de verschillende activiteiten. Doet u of 
jij ook mee? Opgeven kan t/m vandaag (zondag 20 
september). Op de site www.hervormdgiessenburg.nl 
staat alle informatie.  
 Deelname aan alle activiteiten is gratis. Wel houden 
we een actie voor de voedselbank. Dit jaar zamelen we 

koffie (250 gram), koekjes en 
koffiecreamer in. Tijdens de 
verschillende activiteiten zal er 
een doos staan waar de produc-

ten ingedaan kunnen worden. Daarnaast kan het ook op 
zondag 27 september ingeleverd worden.  
Graag tot ziens! De Gemeentedagcommissie 
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  Liturgie morgendienst 
Psalm 138 : 3 
Votum en Groet 
Psalm 138 : 4  
Wetslezing 
Psalm 105 : 10 (N.B.)  
Gebed 
Kindermoment   
Schriftlezing: Kolossenzen 2 : 20 – 3 : 5 
OTH 389  – Als je gelooft in de Here Jezus 
Preek 
Gezang 437 : 1 + 2 + 3 
Dankgebed en voorbede 
Gezang 477 : 1 + 2 
Zegen 
Collectemoment bij uitgang 

OTH 389 – Als je gelooft in de Here Jezus 
ls je gelooft in de Here Jezus,   ) 
dan komt er vrede in je hart.     )  2x 
Vrede voor jou en iedereen,         ) 
en voor de wereld om ons heen. ) 2x 
Tekst: Jan Visser Muziek: Traditional , © 
1993 Mirre Produkties 

Bij de preek – morgendienst 
Paulus gaat in het laatste gedeelte van hoofdstuk 2 in 
op drie manieren van denken die de kerk bedreigen 
(wetticisme, mysticisme en ascetisme). Wanneer we 
de tekst bestuderen, zal blijken dat zij (helaas) nog 
steeds actueel zijn. Het kan helpen om deze manieren 
van denken weer te geven d.m.v. drie personen die we 
in de kerk, of nog belangrijker, in ons eigen hart 
tegenkomen. In de dienst van vorige week hebben we 
de eerste twee personen besproken die we, voor het 
gemak, een naam hebben gegeven: Richard Regel (vers 
16&17: wetticisme) en Ellen Ervaring (Vers 18&19: 
mysticisme). Deze morgen gaat het over Kolossenzen 
2: 20-23. Een manier van denken die je kunt omschrij-
ven a.d.h.v. de persoon: Martha Minima. 
 

 

 

 

Liturgie avonddienst  
Gezang 323 : 8 
Votum en Groet 
Psalm 135 : 1 
Gebed  
Schriftlezing: Job 1 : 6 - 12 
Psalm 139 : 1 + 2 
Preek  
Psalm 133 : 1 + 3 
Afscheid van aftredende ambtsdragers  
Psalm 90 : 8 
Lezing bevestigingsformulier 
Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers 
Psalm 134 : 3 
Dankgebed en voorbede  
Opw. 249 
Zegen / Collectemoment bij uitgang 
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V&T - Een teken van leven 
Het startweekend komt er aan, het jeugdwerk start 
binnen de mogelijkheden op, er is groei in de aanmeldin-
gen voor het bijwonen van erediensten in de kerk, heel 
mooi en goed allemaal! 
Als werkgroep Vorming & Toerusting zijn we ook doende 
om activiteiten voor te bereiden. Niet één, maar veel 
tekens van (gemeente)leven dus ‘-). We zien ruimte 
voor het organiseren van sessies die veelal zowel fysiek 
als ook op afstand meegemaakt kunnen worden. Ko-
mende week stellen we een 
flyer met het voorlopige 
programma samen. Versprei-
ding daarvan vindt plaats 
vanaf startzaterdag. Eerste 
tip: Mannenontbijt op zater-
dagmorgen 24 oktober. 
Alleen live, niet op afstand :-) 
Details volgen, aanmelden 
kan al via 
vt@hervormdgiessenburg.nl 

Into the wild – Het avontuur roept 
Die onrust van binnen, de 
innerlijke drang naar avon-
tuur, vrijheid, buiten, vuur, 
de wildernis in. Het is een 
gevoel dat veel mannen be-
kend in de oren zal klinken 
en wat in deze tijd nog eens 
extra versterkt wordt! De 
Into the Wild crew kon de 
lokroep van de bergen niet 
langer weerstaan en is af-
gelopen week de Zwitserse 
Alpen ingetrokken, 18kg bepakking op de rug, Bever 
adventure food mee en gaan! Gedurende vier dagen 
hebben we onszelf, onze uitrusting en voedselpakket-
ten tot het uiterste gedreven en het goede nieuws voor 
alle Noorwegen-mannen is dat jullie crew er in ieder 
geval helemaal klaar voor is! Dus blijf trainen, met 
elkaar lopen en de (Nederlandse) wildernis opzoeken de 
komende maanden want voor jullie het weten is het tijd 
voor Into the Wild 2021! 
 

Ik meld het 
In Nederland is de 
laatste jaren een 
toenemende aan-
dacht in de media 

waar te nemen voor het thema seksueel misbruik. Denk 
aan misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk of in de 
sportwereld. Ook onder reformatorische christenen in 
Nederland komt seksueel misbruik voor. Slachtoffers 
van misbruik kunnen veel moeilijke gevolgen ervaren 
van wat hen overkomt. Het ervaren van steun in de 
eigen omgeving is van groot belang voor een slachtoffer 
wanneer seksueel misbruik naar buiten komt. Het 
doorbreken van zwijgen over seksueel misbruik is een 
grote stap. Vaak zwijgen mensen jarenlang over wat 
hen overkwam. 
Op het thema seksueel misbruik ligt in de reformato-
rische gezindte vaak nog een groot taboe. Hierdoor is 
het lastig om naar buiten te komen met misbruik. Door 
gebrek aan kennis over de problematiek missen veel 
slachtoffers steun in hun eigen omgeving. 
Uit compassie met slachtoffers van seksueel misbruik 
is de stichting Reformatorisch Meldpunt opgericht met 
als doel om slachtoffers en hun omstanders bij te staan 
omdat zij vaak steun missen in hun eigen omgeving. 
Meer info is te vinden op www.ikmeldhet.nl 

Chauffeurs gezocht 
Voor het jongeren startweekend (2-4 oktober) zijn we 
nog op zoek naar een aantal gemeenteleden die het ziet 
zitten om met een paar jongeren heen of terug te rijden 
naar Gemert. We vragen u wel om in de auto gebruik te 
maken van een mondkapje (kunnen wij verschaffen). 
Als u onze chauffeur bent, wilt u dit dan 
doorgeven aan Hanneke Hakkesteegt 
via hannekev@gmail.com. Dan maken 
wij een schema, aan de hand van het 
aantal jongeren dat zich opgeeft.  

Agenda 
25-09  Boekwinkeltje open, 13.00 – 18.00 uur 
25 t/m 27 -09 Gemeenteweekend 
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Kaartenactie SDOK 
Het is twee jaar geleden net voor Kerst als drie Iraanse 
agenten van de veiligheidsdienst het huis van Mahrokh  
Roksare Kanbari (65) binnenvallen. De agenten nemen 
mobiele telefoons, Bijbels en christelijke lectuur in 
beslag. Mahrokh wordt meegenomen en ondergaat tien 
dagen lang intensieve verhoren, van ’s ochtends vroeg 
tot ’s ochtends laat. In juli 2019 vindt het proces 
plaats. Zij wordt veroordeelt tot een jaar gevangenis-
straf vanwege ‘propaganda tegen de staat’. In oktober 
2019 komt ze in de gevangenis, op 2 april dit jaar 
ontvangt Mahrokh het goede nieuws dat zij onvoor-
waardelijk wordt vrijgelaten. Alle eer aan God! 
Reden des te meer om ook de ander gevangenen van 
SDOK een kaart te sturen om hen een hart onder de riem 
te steken: 
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 Yimit,  
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 
Haile Nayzgi + Kiflu Gebremeskel  + Kidane Weldou  
Karsheli Prison  
2nd Police Station Zone 7 
Northern East  
Zoba Maakel  
Asmara, Eritrea  
Imran Ghafur  
Central Jail of Faisalabad,  
Faisalabad  
PAKISTAN  
 
 
 

VOOR DE KINDEREN – zondag 20 september 2020 
Letters wegstrepen:        

Streep alle letters door die 3 of meer keer  

voorkomen weg. Met de overgebleven letters  

kun je de naam van een Bijbelse plaats maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plaats is  …………………………….. 
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VOOR DE KINDEREN –Zondag 20 september 2020  
Twee mannen bidden tot God. De ene vindt zichzelf erg goed, de andere niet (Lucas 18:9-14). Kun jij 

de 10 verschillen vinden? 

 
 


