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Bij de diensten  
Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. Best een 
zwaar gedeelte krijgen we vanmorgen te lezen in de 
Brief aan de Hebreeën. We lezen Hebreeën 5:11-6:20. 
Geen lichte kost. Het moet ons alleen niet verontrus-
ten. Wel wakker schudden. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Leen Donk (orgel) en de band One 
Man Audience. 
De avonddienst wordt geleid door ds. G.J. Mink uit 
Sliedrecht. We lezen psalm 84. De muzikale begeleiding 
is in handen van Arjen de Hoop (orgel), Bart van Gen-
deren (piano), Alise van Genderen (dwarsfluit), Annelise 
Dijksman en Marieke Kool (zang). 

Collecten 
1. Diaconie: The Mall Jongerenwerk 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris & Onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte.  

Huwelijk 

 
Donderdag 8 juli hopen Rick de Wit (De Schans 91, 
4223 NW Hoornaar) en Mirthe van Houwelingen (Wete-
ring 5, 3381 DL) te gaan trouwen. Het burgerlijk huwe-
lijk wordt om 12.30 uur gesloten in de Duikenburg te 
Echteld. De trouwdienst, waarin zij Gods zegen willen 
vragen over hun huwelijk, begint om 15.30 uur in de Her-
vormde kerk in Giessenburg en is mee te beleven via de 
livestream. Boven de trouwkaart staat Psalm 32: 10 
Maar wie op de Here vertrouwt, wordt door Zijn liefde en 
goedheid omringd. We wensen Rick en Mirthe die liefde 
en goedheid toe voor hun huwelijk. Hun nieuwe adres 
wordt: Oranjelaan 4, 3381 AT Giessenburg. 
 
 
 
 

 
 

Meeleven 
• Met Arie Stam leven we mee. Zijn verblijf in het 

Beatrixziekenhuis (Noord 4) zal verlengd worden van-
wege de gevolgen van de ontsteking in de buikholte. 
Het is allemaal erg kwetsbaar en een derde operatie 
zal zeer waarschijnlijk later volgen. Laten we Arie ge-
denken in onze gebeden en bidden om Gods zegen en 
kracht over hem en allen rondom hem. 

• Bij Joas Verspui (Heul 44, 3381DC) is de operatie 
goed verlopen. Opnieuw is een gaatje in de slokdarm 
gedicht. Hopelijk is het voor hem hiermee klaar. Hij zal 
nog een paar dagen in het Sophiaziekenhuis verblijven. 
We dragen hem op in gebed en bidden om Gods zegen. 

• De heupoperatie die Piet Donk (Neerpolderseweg 
72B/47) woensdag heeft ondergaan is succesvol ver-
lopen. De volgende dag mocht hij al weer naar huis. 
Reden voor dankbaarheid die samengevoegd mag 
worden met het gebed om een voorspoedig herstel. 

• Mw. M. Muilwijk- Tukker (Giessenlaan 51, 3381 AK) 
kwam afgelopen dinsdag 22 juni thuis uit het zieken-
huis om daar verder verzorgd te worden. In het zieken-
huis heeft zij te horen gekregen dat er geen (effec-
tieve) behandeling meer mogelijk is. We wensen mw. 
Muilwijk, haar man en verdere familie Gods kracht en 
troost toe.  

• Mw. A. van Meerkerk-Zwijnenburg (Peursumseweg 8, 
3381 KW) heeft woensdag 23 juni een nieuwe knie 
gekregen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We 
zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en zij 
vrijdag 25 juni het ziekenhuis mocht verlaten. Om te 
herstellen verblijft zij voorlopig de komende 3 weken 
in Woonzorgcentrum “De Markt” te Papendrecht. Haar 
adres is: Woonzorgcentrum de Markt, Kamer 407, 
Markt 24, 3351 PB  Papendrecht. Laten we wensen 
om Gods zegen over het herstel. 

• Mw. P. Donk-Hakkesteeg (Doetseweg 6B) verbleef de 
afgelopen 6 weken voor revalidatie in het Gasthuis te 
Gorinchem. Maandag 21 juni is zij daar ontslagen, 
maar omdat de stap om naar huis te gaan nog te groot 
is, verblijft zij de komende weken bij haar zoon Peter 
om daar verder te herstellen. Haar adres is: Etty Hille-
sumstraat 42, 4335 SB Middelburg. We wensen haar 
Gods zegen en kracht toe bij het herstel. 
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Overleden 
Zaterdagmiddag 19 juni overleed Willem-Jasper Har-
dendood. Hij is de zoon van Henk en Annemien Harden-
dood (Van Delftstraat 18, 3381 BH). Vanwege zijn 
lichamelijke en verstandelijke beperking kon hij na zijn 
5e verjaardag niet meer thuis blijven wonen. Eerst 
woonde hij in Rotterdam en vanaf 2004 in de Merwe-
bolder te Sliedrecht. De laatste maanden ging zijn ge-
zondheid sterk achteruit. Vorige week maandag werd 
duidelijk dat hij in de laatste fase van zijn aardse leven 
was gekomen en dat hij op weg ging naar het Vaderhuis. 
Willem-Jasper is 45 jaar oud geworden.  
De dankdienst is afgelopen vrijdagmiddag gehouden in 
besloten kring. Daarna hebben we Willem-Jasper begra-
ven op de begraafplaats aan de Thorbeckelaan te Slie-
drecht. Laten we bidden om Gods kracht en troost voor 
zijn ouders, zijn zussen Maria, Lidewij en Dingena, en 
verdere familie. 

Versoepelingen 
Dankbaar aanvaarden we de mogelijkheid om versoepe-
lingen door te voeren. Vanaf deze zondag is ’s avonds 
de galerij weer open voor jongeren tot 18 jaar (geen 
aanmelding nodig). Ook zal het aantal mensen dat uit-
genodigd wordt om de diensten bij te wonen verhoogd 
worden naar 80 ’s morgens en 60 ’s avonds.  
Wat vooral in het gehoor zal springen is de mogelijkheid 
om al de liederen ingetogen te zingen. 
Zo krijgen we langzamerhand weer de dienst zoals we 
die gewoon waren en we hopen dat in de komende tijd 
dit steeds meer vorm mag krijgen. 

Gemeentedag 
Op zaterdag 25 september staat de gemeentedag op de 
agenda. Houd deze dag dus vast vrij, want we hebben 
een mooi en gevarieerd programma in petto. We zullen 
hier later meer over delen in de nieuwsbrief. 

Bedankt 
Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor de 
vele kaarten met felicitaties en mooie woorden die we 
hebben ontvangen i.v.m. ons 50-jarig huwelijksju-
bileum. Blij en met dank 
aan God zien wij terug op 
deze mijlpaal. Gerrit en 
Coosje Vonk. 

 
 

Nieuwsbrief 
Nieuwsbrief – ‘Nieuwskrant’ - Nieuwsbrief  
In de coronatijd is de nieuwsbrief uitgegroeid tot een 
ware krant van standaard zo’n 3 tot 4 A-4tjes. Per 1 au-
gustus willen we weer terug naar een nieuwsbrief van  
1 A-4tje dubbelzijdig bedrukt en deze gebruiken waar-
voor deze uiteindelijk bedoeld was: kort en bondig actu-
eel nieuws.  

• 17 juli  verschijnt de laatste uitgebreide nieuwsbrief   
• 25 juli is er geen nieuwsbrief ivm vakantie  
• 1 augustus verschijnt de eerste nieuwsbrief weer in 

korte vorm  
- Een aangeleverd bericht mag max. 100 woorden 

bevatten. 
˃ Maak voor uitgebreide verslaglegging van vergade-

ringen/bijeenkomsten gebruik van de website. En 
gebruik een bericht in de nieuwsbrief om anderen te 
motiveren het verslag te lezen.   

˃ Het hoeft geen telegramstijl te worden maar houd 
het wel kort en bondig.  

- Een bericht bevat alleen nieuws, geen achtergrond-
informatie.   

- Voor achtergrondinformatie kan een artikel gestuurd 
worden naar de website via eddyerkelens@gmail.com 
of nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl.   

- Per 1 augustus zullen er geen nummers uit de bundel 
Kleurrijk meer opgenomen worden in de nieuwsbrief. 
Vooralsnog verschijnen de liederen wel uitgeschreven 
in de PowerPointpresentatie tijdens de dienst.  

- Ook de liturgie zal verdwijnen van de nieuwsbrief, wel 
zal de schriftlezing opgenomen blijven worden.  
˃ In de kerk heeft u het psalmbord, thuis de Power-

Pointpresentatie.  
• Houd de sluitingstijd voor het aanleveren van berichten 

in de gaten. Alles wat na vrijdagmiddag 12 uur aange-
leverd wordt, zal niet meer geplaatst worden.    
PowerPointpresentatie Nieuwsbrief -> Nieuwsflits  
De Powerpointpresentatie van de nieuwsbrief vooraf-
gaand aan de dienst zal vanaf 1 juli ‘Nieuwsflits’ ge-
noemd gaan worden.   

• In verband met het uitzenden via You Tube en de wet op 
privacy zal persoonlijk nieuws van gemeenteleden niet 
meer getoond worden in de Nieuwsflits. Wel zal dit 
vermeld blijven in de Nieuwsbrief.   

• Verdere berichten zullen maxi-
maal 1 sheet per bericht beslaan. 
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Als kanker je raakt 
30 juni 19.30 – 21.30 uur online ontmoeting - ‘Rouw in 
mijn hart’  
Iemand van wie je houdt, is overleden. Het is één van de 
meest ingrijpende gebeurtenissen. Er is rouw in je hart. 
Niets is meer zoals het was. Deze bijeenkomst is voor 
nabestaanden. Heb je korter of langer geleden een 
ingrijpend verlies meegemaakt van een dierbare en wil 
je hierover delen met mensen die hetzelfde hebben 
meegemaakt? De online ontmoetingen vormen een plek 
waar je herkenning, meeleven en begrip vindt. We luis-
teren naar een korte inleiding en delen ervaringen.  
Van harte welkom!  Aanmelden: 
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-
ontmoeting-rouw-in-mijn-hart-2/  

The Mall Jongerenwerk 
De diaconiecollecte voor komende zondag is bestemd 
voor The Mall te Gorinchem. Dit is een onderdeel van het 
landelijk bekende Youth for Christ. Ze ondersteunen 
kwetsbare jongeren op één of meerdere leefgebieden en 
zetten in op talentontwikkeling. In Gorinchem zijn ze be-
trokken bij diverse projecten die groei bij jongeren op het 
oog hebben. Ze zijn regelmatig in de Binnenstad, Haarwijk 
en Gildenwijk op straat actief. Daar zoeken ze jongeren 
op en luisteren ze naar hun verhaal. Ze bieden jongeren 
een veilige plek in de drie jongerencentra. Hier bouwen ze 
aan de relatie met jongeren. De meiden hebben een eigen 
plek waar ze activiteiten doen en samen met de meiden-
werker praten over wat hen bezighoudt. Meer informatie 
over dit mooie werk kunt u vinden op  
www.mallgorinchem.nl   

Liturgie morgendienst 
Psalm 116 : 1 + 11  
Votum en groet  
Psalm 25 : 2 (N.B.)  
Wetslezing  
Psalm 119 : 40 (N.B.)  
Gebed - Kindermoment  
Klr 41 -  Als je gelooft in de Here Jezus  
Schriftlezing: Hebreeën 5:11-6:20  
Klr 15 - Psalm 62 : 6  
Preek  
Gezang 296 : 2  
Dankgebed en voorbede  

Klr 204 : 1 + 2 – Heer, wijs mij Uw weg  
zegen / collecte bij uitgang 

 Klr 41 – Als je gelooft in de Here Jezus 
Als 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) 

Klr 15 : 6 – psalm 62 
6. God sprak tot mij dit ene woord  
    Zelfs tweemaal heb ik het gehoord:  
    ‘Aan Mij is alle macht op aarde.’    
    Heer, U bent liefdevol en goed;  
    U geeft elk mens naar wat hij doet,  
    U kent van ieders werk de waarde. 

Klr 204 : 1 + 2 – Heer wijs mij Uw weg 
1. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind  
    dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.  
    Als mij de moed ontbreekt om door te gaan;  
    troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.  
 

2. Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.  
    Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.  
    Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,  
    leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

Agenda 
01-07 Huwelijksdienst Andries Boer & Julia Dubbel- 
            man, 19.00 uur 
02-07 Boekwinkeltje open, 13.00 – 18.00 uur   
    ,,     Verkoop Kleurrijk, 14.00 – 18.00 uur, Rank 
03-07 Vertrek Chadashgroep 

Liturgie avonddienst  
Psalm 122: 1 + 2 (N.B.) 
Votum en Groet 
Psalm 122: 3 (N.B.) 
Geloofsbelijdenis   
Gezang 460: 1 + 2 
Gebed 
Schriftlezing: Psalm 84  
Klr 257 - Wat hou ik van uw huis 
Preek 
Psalm 84: 2 + 3 + 6 
Dankgebed 
Psalm 92: 1 + 8 (N.B.) 
Zegen / collecte bij uitgang 
 

https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-ontmoeting-rouw-in-mijn-hart-2/
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-ontmoeting-rouw-in-mijn-hart-2/
http://www.mallgorinchem.nl/
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Klr 257 – Wat hou ik van uw huis 
1. Wat hou ik van Uw huis, 
    Heer van de hemelse legers. 
    Ik kan zo sterk verlangen naar 
    de binnenpleinen van de Heer. 
    Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
    Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 
 

2. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. 
    Een zwaluw voedt haar jongen op 
    Bij U onder de pannen, God. 
    Wonen bij U is een zegen, 
    Zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 
 

 
 
 
 

3. Gelukkig wie naar U, vol van verlangen op weg zijn, 
    Zelfs in het dorre bomendal  
    Zien zij een bron en regenval, 
    Gaan zij van zegen tot zegen, 
    Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 
 

4. Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. 
    Ja liever één dag dicht bij U  
    Dan duizend dagen zonder U. 
    Liever bij U aan de drempel 
    Dan binnen te zijn in een duistere tent. 

 

5. De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven. 
Hij heeft Zijn liefde nooit  
ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen 
op U. 
 Wat hou ik van Uw huis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 27 juni  2021 
In het Bijbelgedeelte gaat het over (h)oren. Kun jij de volgende spreekwoorden die daar overgaan afmaken? De 
betekenis staat er achter. Je mag Google of een woordenboek gebruiken, maar probeer het eerst zelf of met behulp 
van je ouders. 
· Ergens ……. naar hebben.    – Er wel iets in zien 
· Iemand een oor ……...     – Iemand oplichten 
· Iemand de oren ……..     – Steeds blijven aandringen 
· De oren …….      – Goed luisteren 
· Zijn oren laten …….     – Hij geeft het op 
· Hij heeft zijn laatste oortje ……….   – Hij kijkt erg treurig 
· Met een …. oor luisteren.   – niet goed luisteren 
· De …… hebben oren     – Anderen kunnen ongewenst meeluisteren 
· Nog … achter de oren zijn    – Nog onervaren zijn 
· Iets in de oren …..     – Iets goed onthouden 


