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Bij de diensten  
Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen 
Hebreeën 7 en Genesis 14:18-20. Daar ontmoeten we 
Melchizedek die slechts één keer kort in de Bijbel 
voorkomt. Naast dit Schriftgedeelte lezen we ook Jo-
hannes 15:9-17 over het gebod dat Jezus oplegt.  
De muzikale begeleiding is in handen van Arie Jaap de 
Kok (orgel), Feline van Tuijl (piano), Eliseba van Zuthem 
(dwarsfluit), Maartje Rietveld & Willeke Faro (zang). 
De avonddienst wordt geleid door ds. J.J. Hagendijk uit 
Willige Langerak. We lezen uit Lucas 6 : 46 - 49 en Jaco-
bus 1 : 19 – 27. De muzikale begeleiding zal worden 
verzorgd door Scott Baks (orgel + piano), Naomi de 
Jong (dwarsfluit), Jo-Anne van Houwelingen & Lidia Fa-
ro (zang). 

Collecten 
1. Diaconie 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor de 
dienende kerk in Costa Rica 

Meeleven 
*Zaterdag 3 juli is mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 
HA) na onderzoek en behandeling thuisgekomen uit het 
Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. Zij had de 
dag ervoor te horen gekregen dat er opnieuw kankercel-
len zijn gevonden. Afgelopen donderdag werd duidelijk 
dat dit uitzaaiingen blijken te zijn vanuit een eerdere 
longkanker en er helaas geen behandeling mogelijk lijkt 
die tot genezing kan leiden. In de dienst zullen we 
bidden om Gods kracht en nabijheid voor Ina, haar man 
Ad, hun kinderen en verdere familie om dit allemaal te 
verwerken. We wensen hen Gods zegen toe. 
* Mw. Maatje van Bruchem-Duinkerke (Giessenlaan 34, 
3381 AM) is dinsdag 6 juli geopereerd aan haar schou-
der in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Zij heeft een 
nieuwe schouder gekregen en we zijn dankbaar dat de 
operatie goed is verlopen en zij donderdag 8 juli weer 
thuis mocht komen. We wensen haar Gods zegen bij het 
verdere herstel. 
 
 

 
 

Meeleven 
*Jochem Venis (Burg. Van der Bruggelaan 8, 3381 AC) 
moest 1 juli worden opgenomen in het Beatrixzieken-
huis vanwege drie verschillende virussen. We zijn dank-
baar dat hij donderdag 8 juli zover hersteld was dat hij 
weer naar huis mocht. We bidden om verder herstel en 
wensen Jochem en zijn ouders Gods zegen toe. 
*Het verheugende bericht mocht ontvangen worden dat 
Arie Stam (Emmalaan 21, 3381AJ) zeer waarschijnlijk 
zaterdag is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Steeds 
ging het een stukje beter en dit lijkt te resulteren in het 
verlaten van het ziekenhuis. Er is nog wel een lange weg 
te gaan. We wensen Arie en Marieke Gods zegen en 
kracht toe. 
* Piet van Holten (Heul 16, 3381 DC) zal dinsdag in Dor-
drecht gedotterd worden. We bidden om Gods zegen 
over deze behandeling. 

Huwelijksjubileum 
Hidde en Bartje de Boer (Waterkant 4, 
3381 HC) hopen zaterdag 17 juli 40 
jaar getrouwd te zijn. We feliciteren 

hen en hun (klein)kinderen van harte met deze mijlpaal 
en wensen hen allen Gods zegen toe. 

Dank 
Dank jullie wel voor alle kaarten met bemoedigende 
woorden en voor de gebeden, na het overlijden van onze 
Willem-Jasper. Dat heeft ons enorm goed gedaan. 
Henk en Annemien Hardendood en onze kinderen en 
kleinkinderen 

Pannenkoeken Kamp Bladel! 
Het lijkt ons heerlijk om zaterdag-
avond na de lange fietstocht naar 
Bladel pannenkoeken te eten! 
Daarvoor hebben we jullie hulp nodig! 
Als u/jij mee wilt bakken zou dat heel fijn zijn. De pan-
nenkoeken kunnen zaterdag 17 juli om 10.30 uur wor-
den afgeleverd bij de Rank. Aanmelden kan door een 
berichtje te sturen naar 06-81757490 of een mailtje te 
sturen naar marjannedegroot@hotmail.com. Namens 
de jongeren en de leiding alvast hartelijk bedankt! 
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Chadash 

De Chadash fietsweek begon met strubbelingen door 
een gebroken spaak, regen en een wiebelende fiets tij-
dens het afdalen. Maar dit stond in geen verhouding tot 
de rest van de week. De tochten en beklimmingen wa-
ren niet alleen bijzonder door de schitterende natuur. 
Vooral door de persoonlijke herinneringen die boven 
kwamen werd het voor veel deelnemers een emotionele 
en tegelijk zegenrijke week. Met dankbaarheid kijken 
we terug op de preeknabespreking en de bijbelstudie. 
Ook hier persoonlijke verhalen die de ontmoetingen 
kostbaar maakten. Al met al was het een zegenrijke 
week. 

Liedbundel Kleurrijk – zing je mee?! 
Janny Boerman, Tineke 
Vollmuller, Arie de Bruin, Jan 
van Wijngaarden…. Zomaar 
wat mensen die wekelijks de 
verkooptafel voor liedbundel 
Kleurrijk bemensen. We 

vernemen dat er prettig veel bundels aangeschaft 
worden én dat het ook aan gezelligheid niet ontbreekt. 
Twee vliegen in één klap, da’s helemaal mooi!. De hele 
maand juli zijn ze er nog om ons in staat te stellen (een) 
liedbundel(s) aan te schaffen. Op vrijdagmiddagen, van 
14:00 – 18:00 uur in zaal 1 van de Rank. De prijs per 
bundel is € 6,50. Betaling middels PIN. Van harte 
aanbevolen! 

Agenda 
16-07 Boekwinkeltje open, 13.00 – 18.00 uur   
     ,,    Verkoop liedbundel Kleurrijk, 14.00 - 18.00 uur 
17-07 Vertrek kamp Bladel 
 
 

 

Liturgie morgendienst 
Psalm 99 : 1 + 8 (N.B.) 
Votum en groet 
Gezang 173 : 3 + 4 
Wetslezing 
Psalm 32 : 1 
Gebed  
Schriftlezing: Johannes 15 : 9 - 17 
Kinderlied: Kleurrijk 70 – Laat zo je licht maar schijnen 
Schriftlezing: Genesis 14 : 18 - 20 en Hebreeën 7 
Klr 30 : 1 + 3 - psalm 110 
Preek 
Gezang 446 : 1 + 2  + 3 
Filmpje Willem-Jan de Wit - Dankgebed en voorbede 
Klr 221 : 1 + 2 - Jezus’ liefde voor mij 
Zegen  - Collecte bij de uitgang 

Klr 221 : 1 + 2 - Jezus’ liefde voor mij 
Dank U mijn Vader voor al uw genade,  
die U liefdevol geeft.  
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft.  
U heeft mij in liefde aanvaard,  
Die mijn hart veranderd heeft.  
U heeft mij rechtvaardig verklaard,  
Wat mij rust en vrede geeft. 
 

Al wat ik ben, dank ik aan Hem:  
Aan Jezus' liefde voor mij.  
Zolang ik besta, volg ik Hem na;  
Krijgt Hij gestalte in mij. 
 

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien  
van uw heilige Geest.  
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt.  
Heer, werk met genade in mij:  
Dat mijn hart U niet bedroeft.  
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:  
Uw genade is mij genoeg.  
 

Al wat ik ben, dank ik aan Hem …. 

Klr 70 – Laat zo je licht maar schijnen  
Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
 

God is liefde, God is 
God is goed 
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Klr 30 : 1 + 3 - psalm 110 
1. De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken: 
‘Neem hier uw plaats in, aan mijn rechterhand!  
Regeer tot Ik uw vijand heb gebroken.  
Die wordt de steun waar u uw voet op plant.’ 
 

3. Voor eens en altijd heeft de HEER gezworen: 
‘Ik stel u, koning, ook als priester aan.  
Bij Melchisedeks orde zult u horen.  
Zo zult u Mij voorgoed ten dienste staan.’ 

Liturgie avonddienst  
Psalm 1 : 1 (NB) 
Bemoediging en groet 
Psalm 1 : 2 + 3 (NB) 
Geloofsbelijdenis 
Gezang 324 : 1 + 2 + 3 + 4  
Gebed  
Schriftlezing: Lucas 6 : 46 - 49 en Jacobus 1 : 19 - 27 
Psalm 86 : 6  
Preek 
Klr 226 - Leer mij uw weg, O Heer 
Dankgebed 
Gezang 326 : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 
Zegen 
Collecte bij uitgang 

Klr 226 - Leer mij uw weg, O Heer 
1. Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. 
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg. 
Houdt mij in evenwicht, dat ‘k voor uw aangezicht, 
wandel in ’t volle licht, leer mij uw weg 
 

2. Als vrees soms ‘t hart benauwt, leer mij uw weg. 
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg. 
Help mij in vreugd’ en pijn, noodweer of zonneschijn, 
steeds blij in U te zijn. Leer mij uw weg. 
 

3. Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg. 
't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg. 
Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of macht, 
daar mijn ziel U verwacht, leer mij Uw weg. 
 
4. Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. 
't Zij 't vreugd' of droefheid schenkt, Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht,  
Jezus geeft licht en kracht 
ieder die Hem verwacht; Hij is nabij. 

 Kaarten SDOK 
 
 
 
 
 
KhalilDehghanpour, Kamal Naamanian en Hossein Kadivar 
zijn christenen die begin 2019 zijn opgepakt tijdens een 
huisdienst in de Iraanse stad Rasht. Tijdens de rechts-
zaak noemde de rechter de mannen ‘afvalligen’ en beargu-
menteerde dat de Bijbel is vervalst. De mannen zijn ver-
oordeeld tot vijf jaar cel vanwege ‘handelen tegen de 
staatsveiligheid’ en ‘het promoten van zionisme’. Hun von-
nis werd in hoger beroep bevestigd, hoewel noch de man-
nen, noch hun advocaten de zitting mochten bijwonen. 
De Christenen die u een kaart kunt sturen: 
* Naser Navard Gol-Tapeh 
* Hossein Kadivar Evin Prison, Saadat Abad, Tehran 
Islamic Republic of Iran 
* Ju Dianghong 
* Liang Qin No. 1 Prison for Women of Yunnan Province, 
Kunyang Town, Jinning District, Kunming City, Yunnan 
Province, China 650600 
* Alimujiang Yimiti, 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 
* Mussie Ezaz, * Kidane Weldou, * Pastor Meron 
Gebreselasie, Wenjel Mermera, Asmara, Eritrea 
* Susanna Koh, #107, Liew Sow Yoke, Lot LG 109B, one 
Utama Shopping Center, No. 1, Lebuh Bandar Utama, 
47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
* Wang Yi, Chengdu Detention Center, Zhengyi Road #3 
Anjing Town, Pi County, Chengdu City, Sichuan Province 
Zip code 611731, People’s Republic of China 
* Cao San-Qiang, Pastor John San-Qiang Cao 
Kunming Prison of Yunnan Province, No. 416 Si Wa Lu, 
Wang Da Qiao, Dongjiao, Panlong District, 
Kunming City, Yunnan province 
650216, People's Republic of China 
* Kiflu Gebremeskel  
* Haile Nayzgi, Karsheli Prison, 2nd Police Zone 7 
Northern East, Zoba Maakel, Asmara, Eritrea 
* Behnam Akhlaghi 
* Kamal Naamanian 
* Khalil Dehghanpour 
* Hossein Kadivar, Evin Prison Saadat Abad, Tehran, 
Islamic Republic of Iran  
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Familie Van der Grijn 
We ontvingen deze week een kaart van Gerwin & Priscilla 
van der Grijn en hun kinderen. Zij varen sinds dit jaar mee 
met het schip de Logos Hope van Operatie Mobilisatie en 
lieten weten dat ze momenteel verblijven op het Caribi-
sche eiland Saint Vincent. Daar is een vulkaanuitbarsting 
geweest en zijn vroegen om ons gebed om wijsheid hoe zij 
de mensen daar kunnen helpen en de hoop van het evan-
gelie kunnen verspreiden.  

Vakantie ds. Dubbelman 
Tot en met vrijdag 6 augustus heeft ds. Dubbelman vakan-
tie. Bij vragen of problemen kunt u tijdens die periode con-
tact opnemen met ds. Holtslag. 
 

 
 
 
 
 

BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 11 juli  2021 
 
Welk woord hoort waar? 
 
Zijn neef …………. is na de verovering 
van ……..…….. gevangen genomen. 
………….. laat het er niet bij zitten en 
zet de ……………………………..in. Hij 
verslaat koning…………..……... en 
brengt Lot veilig thuis. De ……..….. is 
groot. 
De …………….. van Sodom komt Abram 
tegemoet en ook………..………. Hij is 
koning van………..…, maar ook 
……..………… van de ………………………. 
God. Hij heeft ……………… en 
………………… bij zich. Melchizedek 
……………… Abram en Abram geeft Hem 
een ……….…… gedeelte van de buit. 
 
  
Abram    Kedor-Laomer   Salem 
Achtervolging   Koning    Sodom 
Allerhoogste  Melchizedek   Tiende 
Brood    Lot    Wijn 
Buit   Priester   Zegent 
 
 


