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Bij de diensten  
Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en is de 
schriftlezing Lucas 18: 18-27. De afgelopen weken heb-
ben we nagedacht over de 10 geboden. In het gedeelte 
van vanmorgen gaat het over de rijke jongeling die 
vraagt aan Jezus hoe hij het koninkrijk van God kan be-
ërven. Jezus wijst hem erop dat hij de 10 geboden van 
God moet houden. Hoe zit dat nu? We worden toch 
gered door het geloven in Jezus? De muzikale begelei-
ding is in handen van Anneke van Genderen (orgel + 
piano), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit), Margreet 
Muijlwijk en Anne-Marie Meerkerk (zang). 
De avonddienst wordt geleid door ds. P.G.I. van den Berg 
uit Asperen. We lezen uit Handelingen 15: 1–21 en 
Romeinen 15: 5–11. De muzikale begeleiding zal wor-
den verzorgd door Robert van Eijl (orgel + piano), Mau-
reen van Pelt (dwarsfluit), Gijsbert en Willemieke van 
Wingerden (zang). 

Collecten 
1. Diaconie: Leefgemeenschap Zilt  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor de 
dienende kerk in Costa Rica 

Nieuw ingekomen 
Een hartelijk welkom in onze gemeente aan Theo en 
Anneke Segers (Slingelandseweg 17, 3381 KZ) en hun 
dochter Dorethé. We hopen dat jullie spoedig een eigen 
plek in de gemeente mogen hebben en je thuis voelen. 

Liedbundel Kleurrijk – aankoop in juli 
Gelukkig! – we mogen als gemeente weer (mee)zingen tij-
dens erediensten. Mooi om te zien dat steeds meer men-
sen liedbundel Kleurrijk bij zich hebben. Ben jij/bent u één 
van degenen die zegt: “Da’s waar ook, ik moet die bun-
del(s) nu echt gaan kopen!”, weet dan dat er ook in deze 
maand hiervoor nog mogelijkheden zijn. Elke vrijdagmid-
dag t/m 30 juli, van 14.00–18.00 uur zijn de bundels te 
koop in Zaal 1 van de Rank. De prijs per bundel is € 6,50. 
Betaling middels PIN. Van harte aanbevolen! 
 
 
 

 
 

Meeleven 
• Arie Stam (Emmalaan 21, 3381 AJ) verblijft nog steeds 

in het ziekenhuis. Sinds afgelopen week gaat hij iedere 
dag een klein beetje vooruit met zijn herstel. Het is ho-
pen en bidden dat dit door mag zetten. We bidden God 
om Zijn zegen over hem. 

• Joas Verspui (Heul 44, 3381 DC) is maandag thuis-
gekomen uit het ziekenhuis. We danken God dat hij weer 
thuis kan zijn en bidden dat het probleem nu echt ver-
holpen is. 

• Anna den Besten (Kerkweg 8, 3381 KJ) is afgelopen 
woensdag met een longontsteking opgenomen in het 
ziekenhuis. We wensen haar sterkte en Gods zegen. 

• Afgelopen donderdagavond is Jochem Venis (Burg. van 
der Bruggelaan 8, 3381 AC) opgenomen in het zieken-
huis. Dit vanwege verschillende virussen. Hopelijk kan 
hij daar uitzieken en mag hij spoedig thuis komen. 

• Na eerdere onderzoeken is mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 
3381 HA) afgelopen woensdag 30 juni opgenomen in het 
Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. Ze is behan-
deld aan haar longen en helaas zijn er opnieuw kanker-
cellen gevonden. Zaterdag 3 juli mocht ze weer thuisko-
men in afwachting van verdere behandelingen. In de 
dienst zullen we voor haar bidden. We wensen Ina en 
haar man Ad Gods zegen en kracht bij alles wat op haar 
pad komt.  

• Mw. Maatje van Bruchem-Duinkerke (Giessenlaan 34, 
3381 AM) wordt woensdag 7 juli geopereerd aan haar 
schouder in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Zij zal 
een nieuwe schouder krijgen. We bidden om Gods zegen.  

• Om te revalideren na haar heupoperatie verbleef Mw. P. 
Donk-Hakkesteeg (Doetseweg 6B) de in het Gasthuis te 
Gorinchem en de afgelopen 2 weken in Middelburg. Ko-
mende maandag verhuist zij naar de Lange Wei in Boven-
Hardinxveld. Ze heeft daar heel snel een logeerplek 
gekregen. Haar adres wordt: De Lange Wei, Rembrandt-
hof 85, kamer 439, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam. 
We wensen haar Gods zegen toe. 

• Ook de overige gemeenteleden die te maken hebben met 
ziekte willen we in onze voorbede gedenken. 

Agenda 
08-07 Huwelijksdienst, 15.30 uur 
           Rick de Wit & Mirthe van Houwelingen 
09-07 Boekwinkeltje open, 13.00 – 18.00 uur   



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 

Aanmelden / afmelden bij diensten 
We kunnen gelukkig steeds meer kerkgangers ontvangen 
in de kerk en Rank. Vriendelijk verzoek om niet op het 
laatste moment naar de kerk te komen. Zo kunnen we 
iedereen op tijd een plek aanbieden en kan de dienst op de 
geplande tijd beginnen. Mocht u onverhoopt toch niet kun-
nen, wilt u dit dan ook doorgeven aan hjdonk@ziggo.nl   of 
telefonisch naar 06-23885406. Dank voor uw medewer-
king. 

Pannenkoeken Kamp Bladel! 
Het lijkt ons heerlijk om zaterdagavond na 
de lange fietstocht naar Bladel pannenkoe-
ken te eten! Daarvoor hebben we jullie hulp 
nodig! Als u/jij mee wilt bakken zou dat heel fijn zijn. De 
pannenkoeken kunnen zaterdag 17 juli om 10.30 uur 
worden afgeleverd bij de Rank. Aanmelden kan door een 
berichtje te sturen naar 06-81757490. Namens de 
jongeren en de leiding alvast hartelijk bedankt! 

Opbrengst zendingsbussen juli / aug. 
In de maanden juli en au-
gustus is de opbrengst van 
de zendingsbussen be-
stemd voor de dienende 
kerk in Costa Rica. In Cos-
ta Rica leven veel migranten uit Nicaragua en Venezuela. 
De immigratie, kosten van levensonderhoud, werkloos-
heid, extreme armoede en het geweld tegen vrouwen 
nemen toe. Kerken worden zich meer bewust van hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze mensen 
te helpen. Ze voelen zich geroepen om te dienen, maar 
weten dit nog niet altijd handen en voeten te geven. Sa-
men met het interkerkelijke seminarie ESEPA worden 
lokale kerken geïnspireerd, toegerust en begeleid om het 
Evangelie in Woord én daad uit te dragen. Hiervoor wordt 
een netwerk opgezet met voorgangers en leiders in de 
kerk. Maandelijks zijn er ontbijtbijeenkomsten waarbij 
thema’s worden besproken die relevant zijn voor missio-
nair kerk-zijn in deze tijd en context. Verder worden er 
cursusmaterialen en Bijbelstudies ontwikkeld die in ge-
meenten gebruikt kunnen worden.  

Verhuizing 
Beste allemaal, wij gaan verhuizen.  
Per 16 juli is ons adres: Hof van Giessen-Nieuwkerk 19,  
3381 JM  Giessenburg. Ons telefoonnummer blijft 
0184-651678. Hartelijke groet, Corrie en Maarten 
Schep.  

Onderzoek liederen PKN 
De Protestantse Kerk in Nederland wil 
graag weten welke liederen geliefd zijn om 
in de kerk te zingen of thuis te luisteren.  De 
Protestantse Kerk doet een onderzoek hiernaar. Vul de 
korte vragenlijst in via:  
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/onderzoek-
protestantse-kerk-welke-liederen-zijn-favoriet/ 

Vrouwenbijbelstudie 
Beste dames, wij zijn heel 
dank-baar dat er weer zicht 
komt op de mogelijkheid om te 
starten met onze studiemor-
gens. We hopen dat het ook 
daadwerkelijk door kan gaan. 
Uiteraard houden we jullie op de hoogte. Echter…“geen 
uitvoering zonder voorbereiding” en daarom hebben we 
plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. De startmor-
gen staat gepland op donderdag 16 september. We be-
ginnen dan met een nieuw studieboekje, deze keer vanuit 
het Nieuwe Testament en wel “De Mensenzoon, Die dient” 
van ds. M. Maas over het Markusevangelie. Deze studie 
bestaat uit 8 hoofdstukken waar we het komende seizoen 
mee aan de slag hopen te gaan. Ds. J. Holtslag zal op deze 
morgen een inleiding houden en van daaruit het eerste 
hoofdstuk doornemen. Uiteraard zijn nieuwe leden van 
harte welkom. Om te weten hoeveel boekjes we kunnen 
bestellen, zou het fijn zijn als je je opgeeft vóór 18 juli. Dit 
kan via mijn tel. 0184659057 of via e-mail: 
frida.bogerd@gmail.com. We zien ernaar uit om jullie 
allemaal weer te ontmoeten. Een hartelijke groet en een 
fijne zomer gewenst, mede namens de stuurgroep, Frida 
Bogerd  -  P.S. De boekjes worden thuisbezorgd. 

 Chadash 
Gisteren is de groep 
vertrokken naar Vaujany waar 
zij tot vrijdag zullen verblij-
ven. Naast het beklimmen 
van de alpencols zoals Alpe 

d’Huez zullen ze aan de hand van het thema “Veelbe-
lovend, de moeite waard”, komen te spreken over het 
leven van Abram.  
Omdat ook Hebreeën om de hoek komt kijken loopt het 
mooi op met de lezing van de Hebreeënbrief waar we 
volgende week zondag weer mee verder hopen te gaan. 

mailto:hjdonk@ziggo.nl
mailto:frida.bogerd@gmail.com
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Vanuit de kerkenraad 
Afgelopen donderdag kwam de kerkenraad na lange tijd 
weer fysiek bijeen. Het was goed om elkaar weer echt te 
zien en te ontmoeten. Zeker nu er ook veel informatie 
moest worden gedeeld. 
Deelname Focustraject 
Zoals aangegeven stond er op het programma de nadere 
bespreking over deelname aan het IZB-Focustraject voor 
de komende 2 jaar (2022-2023). Het traject werd sterk 
aanbevolen vanuit de evangelisatiecommissie om als ge-
meente te groeien in het missionair zijn. Hoe kun je dat 
doen? In woorden en daden. In prediking, kringwerk en al-
lerlei verbanden willen we meer toegerust worden hoe we 
gericht zijn op Jezus en van daaruit ook naar mensen in 
onze omgeving. Belangrijk is daarbij: hoe kunnen we het 
geloof verbinden met de praktijk van ons dagelijks le-
ven. De IZB begeleidt  daarvoor de predikanten, de Focus-
werkgroep, de kerkenraad, en de toerusting voor de ge-
meente. Dit gebeurt al in verschillende gemeenten in het 
land. En er zijn daarbij diverse materialen en werkboekjes 
beschikbaar. Dit traject vraagt de nodige inzet in tijd en 
financiën. Daarom werd gekozen voor een zorgvuldige af-
weging. Er is een enquête gehouden, waarop breed en po-
sitief is gereageerd. Daarover is op de gemeenteavond van 
1 juni de nodige informatie gegeven en besproken. O.a. 
kwam uit de enquête naar voren: veel gemeenteleden vin-
den de navolging van Jezus Christus belangrijk in hun le-
ven en het geloof te verbinden met hun dagelijks leven. 
Maar het is ook wel lastig om dit (buitenshuis) te doen. 
Er is een verlangen, maar ook verlegenheid. Dit vormt een 
belangrijke reden om het Focustraject op te pakken. 
Wat kunnen we zelf en waarbij hebben we ondersteuning 
nodig? 
Wat is echt nodig en in welke mate? Daar waren wat ver-
schillende gedachten bij, met name betreffende de finan-
ciële investering voor de ondersteuning van de IZB. Tege-
lijk sluit de visie van de IZB-Focus goed aan bij wat we 
voorstaan. Predikanten, diaconie, evangelisatie, het 
jeugdwerk en V&T  staan positief tegenover de mogelijk-
heden. Het principebesluit voor deelname aan het Focus-
traject wordt genomen met instemming van een groot 
deel van de kerkenraad. Voor de financiën stelt de gehele 
kerkenraad zich verantwoordelijk en worden zo nodig wer-
vingsacties ondernomen. De Focuswerkgroep (die nog 
verder ingevuld gaat worden) gaat met de IZB-begeleider 
van september tot december het plan verder uitwerken en 
opzetten en zal de gemeente daarover nader informeren. 
Onderzoek gebruik Kerkapp 
Vanuit de werkgroep kwam na uitvoerige oriëntatie en na-
vraag bij andere gemeenten het voorstel om van septem-

ber tot december een proefperiode te starten met de 
Kerkapp van Scipio. En wellicht deze vanaf 2022 in de 
gehele gemeente te gaan gebruiken voor diverse onderw-
erpen. Vooral de mogelijkheden van onderlinge uitwisse-
ling, communicatie in groepen, agenda, contacten, 
nieuwsberichten, diverse activiteiten plaatsen en bekij-
ken. Maar ook collecteren (met minder bijkomende kos-
ten) en contactgegevens om met elkaar mee te leven, 
behoren tot de mogelijkheden. Alles in een “veilige” omge-
ving en naar keuze in te stellen. Voor jong en oud. (N.B. 
Jongeren kunnen in dit geval weer veel voor ouderen 
betekenen). In de proefperiode komt er vanuit de werk-
groep de nodige informatie naar de gemeente toe en even-
tuele oproepen om mee te doen.  
Familie Dubbelman 
De verwachting is dat het afscheid zal plaatsvinden in de 
maand september. Uiteraard willen we daar aandacht aan 
besteden. En er zal nagedacht gaan worden over de in-
vulling van de 2e predikantsplaats en de voorlopi-
ge opvulling van de vacature. 
Waakzaam en vertrouwen 
Al met al een intensieve vergadering. Tijd van veranderin-
gen en aanpassingen. Met de verantwoordelijkheid die we 
dragen, de input die wordt gegeven, in de kerkenraad en 
vanuit de gemeente en met de verschillen die er zijn, is 
het zeker niet altijd gemakkelijk. Maar ook dat is niet 
vreemd in de Bijbel. De voorzitter opende met het lezen uit 
Romeinen 14: Aanvaardt elkaar, als zwakke of sterke in 
het geloof. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Want als 
wij leven is het voor de Here. Aan het einde van de verga-
dering, na alle overwegingen en uitwisseling werd nog 
eens benadrukt: "Natuurlijk moeten we goed nadenken en 
afwegen, waakzaam zijn, maar bovenal mogen we het in 
Gods handen weten en vertrouwen dat Hij zorgt en re-
geert.” 

Liturgie morgendienst 
Psalm 118 : 1  
Stil gebed  - Votum & Groet  
Kleurrijk 253 : 1 + 4 - Van U zijn alle dingen  
Wetslezing  
Psalm 62 : 6 (N.B.)  
Gebed  
Kindermoment  
Schriftlezing: Lucas 18 : 18 - 27  
Gezang 473 : 1 + 4  + 5  
Preek  
Kleurrijk 171: 1 + 2 - Zoek eerst het koninkrijk van God  
Dankgebed  
Psalm 118 : 14 
Zegen - Collecte bij uitgang 
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 Klr 253 : 1 + 4 - Van U zijn alle dingen 
1. Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer. 
Wat goeds wij ooit ontvingen, het was van U, o Heer. 
 
4. O mocht ik U beminnen zoals U mij bemint, 
laat heil'ge vrees van binnen mij leiden als uw kind! 
Mocht ik die rijkdom winnen,  
die roest noch mot verslindt, 
en werden nooit mijn zinnen  
door schone schijn verblind! 

Klr 171 : 1 + 2- Zoek eerst het koninkrijk  
1.. Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
 

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 
 

2. Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 
 

Halleluja….  

Liturgie avonddienst  
Psalm 100 : 1  
Votum en Groet 
Psalm 100 : 2 + 4  
Geloofsbelijdenis 
Gezang 258 : 1 + 2 + 3 
Gebed 
Schriftlezing: Handelingen 15 : 1 – 21 en  
Romeinen 15 : 5 - 11  
Kleurrijk 157 - U maakt ons een 
Preek 
Kleurrijk 152 – Samen in de Naam van Jezus 
Dankgebed en voorbede 
Psalm 121 : 4  
Zegen 

Collecte bij uitgang 

Klr 157 - U maakt ons een.  
U maakt ons één,     ) 
U bracht ons tezamen.    ) 2x 
Wij eren en aanbidden U. ) 
Wordt uw wil gedaan,                        )  
dan bindt het ons saam,                  ) 2x 
iedereen zal deel zijn van uw gezin.  )  

Klr 152 – Samen in de Naam van Jezus 
Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. 
Want de Geest spreekt alle talen   
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer! 
 

Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, mijn verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen breng ik u mijn dank en eer. 
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van God is niet te keren omdat hij er over waakt 
En de Geest verbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 

Muskathlon@Home 

Afgelopen zaterdag was het zo ver: met meer dan 75 Gies-
senburgers, van jong tot oud en ‘blauwe tot ouwe’ hebben 
we ons ingezet voor Open Doors en vervolgde Christenen 
door mee te doen aan het landelijke evenement Muskath-
lon@Home. Het was mooi om te zien hoe samen sporten 
voor een ander verbindt en heerlijk om elkaar op deze 
manier weer te kunnen ontmoeten. Door te wandelen, ka-
noën, fietsen, hardlopen, zwemmen of een combinatie 
daarvan hebben we met Team Giessenburg het prachtige 
bedrag van €24.123 opgehaald! Dank aan ieder die hieraan 
heeft bijgedragen door deelname, sponsoring of onder-
steuning! Voor herhaling vatbaar! 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 4 juli  2021 
Twee mannen bidden tot God. De Farizeeër vindt zichzelf erg goed, de tollenaar niet (Lucas 18:9-14). Kun jij de 10 
verschillen vinden? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas 18: 15-17 Jezus zegent de kinderen  
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Lucas 18: 15-17 


