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Bij de diensten  
Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. Wat is 
de belangrijkste christelijke feestdag? Welk 
antwoord geeft u hierop en welk antwoord zou u 
geven na het lezen van Hebreeën 8. Verder lezen 
we ook Johannes 17:1-3. De muzikale begeleiding is 
in handen van Arie Jaap de Kok (orgel), Marieke de 
Ruiter (piano), Charlotte Venis (fluit), Annelise 
Dijksman & Daniël Holtslag (zang).  
De avonddienst wordt geleid door ds. A.H. Groen 
uit Rijsoord. We lezen uit Mattheüs 24: 1 t/m 14. De 
muzikale begeleiding zal worden verzorgd door 
Scott Baks (orgel + piano), Loïs Troost (hobo), 
Martin Klop & Miranda Romeijn (zang). 

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

Meeleven 
• Mw. A. Meerkerk - Zwijnenburg (Peursumseweg 
8, 3381 KW) is weer thuisgekomen en zal daar 
verder herstellen en revalideren van de 
knieoperatie. We zijn hier dankbaar voor en bidden 
om Gods zegen voor de verdere revalidatie. 
• Piet van Holten (Heul 16, 3381 DC) is dinsdag in 
Dordrecht gedotterd. We bidden om Gods zegen 
over hem. 

Verhuisd 
Dhr. Wim van Eck (Van Hardenbroekstraat22, 3381 
CC) zal zaterdag 24 juli verhuizen naar de 
Moriahoeve woonvorm Jiftha (De Steeg 4a, 3931 
PM Woudenberg). Vele jaren heeft hij onder ons 
gewoond. Eerst aan de Wetering en later in 
bredero’s Hof. We hopen en bidden dat hij een 
goede en gezegende tijd mag hebben in 
Woudenberg. 

Vakantie ds. Dubbelman 
Tot en met vrijdag 6 augustus heeft ds. Dubbelman 
vakantie. Bij vragen of problemen kunt u tijdens die 
periode contact opnemen met ds. Holtslag.  
 
 

 
 

Afscheid familie Dubbelman 
In het moderamenoverleg van afgelopen woensdag 
is in afstemming met ds. Dubbelman gesproken 
over het afscheid. De afscheidsdienst is op 
zondagmorgen 12 september om 9:30 uur. Het is nu 
niet zeker in welke mate we als hele gemeente 
daarbij aanwezig kunnen zijn. In ieder geval zal er 
ook een digitale uitzending zijn. Als gemeente 
willen we op gepaste en goede wijze afscheid 
nemen van de familie Dubbelman na een 
verbondenheid van bijna 15 jaar. Er worden op de 
achtergrond enige plannen uitgewerkt. Daarbij 
denken we aan de gelegenheid dat de 
gemeenteleden een persoonlijke groet, herinnering 
of dergelijke kunnen geven. Dat zal niet massaal 
worden opgezet, maar daarvoor wordt zeker een 
mogelijkheid geboden. We denken met name aan 
een doorlopende “receptie” op zaterdagmiddag 11 
september en een soort afscheidsavond op vrijdag 
10 september. Voor het uitwerken van de  plannen 
gaat een commissie op de achtergrond aan de slag. 
Soms zullen daarover wel contacten binnen de 
gemeente worden opgenomen of enige 
mededelingen worden gedaan. Suggesties of 
reacties kunnen worden doorgegeven aan de scriba 
Arjan Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl) 
of aan Jan Verspuij 
(j.verspuij@hervormdgiessenburg.nl of 06-
53784406). Ds. Dubbelman is nu in de 
vakantieperiode. Dan volgt al gauw de 
voorbereiding op de verhuizing in de week na 12 
september. Op zondagmorgen 26 september is om 
9:30 uur de bevestigingsdienst in Hardinxveld-
Giessendam. Dezelfde zondag vindt om 14:30 uur 
de intrededienst plaats. We wensen de familie alle 
goeds en Gods nabijheid in deze intensieve en 
ingrijpende periode en we zien uit naar een mooie 
en gewaardeerde afronding in Giessenburg. 
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Kopij ‘Zaaier’ 
De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 30 
juli a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee 
houden i.v.m. aanleveren van kopij. Graag kopij  
uiterlijk maandagavond 19 juli a.s. vóór 18.00 uur 
mailen naar:  
zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of 
inleveren bij fam. Tromp (Taets van 
Amerongenstraat 8).  

Monumentendag en muziek 
Op zaterdag 11 
september 2021 
staat de Open 
Monumentendag 
gepland. De kerk opent haar deuren voor bezoekers 
van 10.00 tot 15.00 uur. Er is ook gelegenheid voor 
muzikanten om te musiceren. Heb je tijd en zin om 
mee te doen, geef je dan op bij Martin Klop via 
njm.klop@planet.nl of stuur een appje naar 06-
15690182. Kijk op de website voor meer informatie: 
https://www.hervormdgiessenburg.nl/monument
endag-en-muziek/  

Into the Wild crew goes Pyreneeën 
In het weekend van 1-5 juli zijn we 
als crew van Into the Wild naar de 
Pyreneeën geweest. Op de website 
van de kerk staat een groot verslag 
van dat avontuur, aangevuld met 
foto's en een video. Wil je het filmpje sneller zien? 
Scan dan deze QR code. 
Een avontuurlijke groet, Crew ITW  

De Waarheidsvriend  
De Waarheidsvriend is het weekblad van de 
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in 
Nederland. Het blad stelt kerkelijke en 
maatschappelijkeonderwerpen aan de orde en gaat 
in op geestelijke en pastorale vraagstukken. 
Naast een aantal vaste rubrieken bevat De 
Waarheidsvriend wekelijks artikelen over relevante 
onderwerpen, een meditatie, interviews, columns 
en kerkelijke nieuwsberichten. Dat alles in 24 full 
colour pagina's. 
Van tijd tot tijd komt een special(themanummer) 
uit en abonnees ontvangen drie keer per jaar een 
themabrochure over onderwerpen die christenen 
vandaag bezighouden. 

Voor de vakantieperiode stellen zij 2x een gratis 
nummer beschikbaar. De uitgave van 8 juli ligt bij de 
ingang van de kerk en de Rank. 
Begin augustus volgt de 2e. 
Een jaarabonnement op De Waarheidsvriend kost 
€49,=. Ook is het mogelijk een actie-abonnement te 
nemen voor 4 maanden voor slechts €10. Voor 
meer informatie zie de site 
www.dewaarheidsvriend.nl/word-
abonnee/abonnement. 

Wat geloven we? 
We geloven dat God ons heeft 
gemaakt en dat Hij van ons houdt. 
U/Jij doet ertoe, en uw/jouw 
leven heeft zin! Jezus Christus 
helpt ons om de weg naar God te 
vinden en om ‘het goede leven’ 
voor onszelf en de mensen om 
ons heen te vinden. Ook al gaat dat soms met vallen 
en opstaan: bij God is vergeving en krijgen we altijd 
weer een nieuwe kans – Wat een mooie boodschap, 
toch?! Deze tekst maakt deel uit van het 
welkomstwoord in liedbundel Kleurrijk. Tot en met 
vrijdag 30 juli (van 14 – 18:00 uur) kunnen we de 
bundel aanschaffen in zaal 1 van de Rank. De prijs 
per bundel is € 6,50. Betaling middels PIN. Een 
aanrader om de ons resterende momenten / 
mogelijkheden te benutten. 

IZB Focustraject  
De voorbereidingen zijn in volle gang.  
Na de zomer gaan we samen aan de slag met vragen 
die ons al lange tijd bezighouden: Hoe zijn we 
samen gemeente en hoe kunnen wij elk op onze 
eigen plek missionair zijn? We zijn verlegen om 
woorden waarmee we kunnen uitleggen wat we 
geloven, waar we voor staan en wat het Evangelie 
te bieden heeft. Zijn we eigenlijk wel herkenbaar als 
christenen? 
Het Focustraject is erop gericht dat christenen 
vanuit de gemeente worden toegerust om in hun 
gewone dagelijks leven, op hun werk en in hun 
netwerk Jezus Christus na te volgen en van Hem te 
getuigen. Het gaat hierbij niet om het veranderen 
van vertrouwde vormen of het opzetten van 
nieuwe programma’s in de kerk. 
Bestaande activiteiten van de gemeente, zoals de 
erediensten, kringwerk, catechese en pastoraat 
krijgen gezamenlijk een nieuwe focus. 
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Het Focustraject heeft als doel om te komen tot een 
hernieuwde focus op Jezus Christus en zijn roeping 
voor ons leven. Het proces begint met eerlijk kijken 
naar onze situatie. 
Waarom ervaren wij zo vaak verlegenheid rondom 
het spreken over ons geloof? Echte verandering 
hierin is alleen mogelijk door de kracht van de 
Heilige Geest die ons vult en ons leven van 
binnenuit vernieuwt. Het begint in je eigen hart, 
met je eigen geloof. Doortrekt dat je hele leven? Of 
is er een kloof tussen zondag en maandag, tussen 
kerk en werk? Betrek je, als een leerling van Jezus, 
Hem bij elk aspect van je leven? 
Vanuit de IZB zal een trajectbegeleider de 
kerkenraad, predikant en gemeente ondersteunen. 
Ook is er allerlei gespreksmateriaal voor 
Bijbelkringen, gemeenteavonden en 
gespreksmateriaal voor Bijbelkringen, 
gemeenteavonden en projectgroepen beschikbaar. 
In samenwerking met de HGJB is er ook materiaal 
voor kinderen en jongeren ontwikkeld. Het traject 
duurt ruim twee jaar, te beginnen in september met 
het voorbereidende Blok 0. Tijdens deze periode 
krijgt iedereen de gelegenheid om op één of andere 
manier zelf kennis te maken met Focus, 
bijvoorbeeld via de kringen en kerkdiensten. 
Vandaag delen we bij de diensten alvast een folder 
uit ‘Alles over IZB Focustraject’. De folder zal de 
komende tijd ook achterin de kerk en in de Rank 
liggen. 
Daarnaast zijn wij op zoek naar mensen die zich 
samen met de Focuskerngroep willen inzetten voor 
het Focustraject. Misschien is je interesse in de 
afgelopen maanden al gewekt en wil je graag je 
steentje bijdragen? Laat het aan één van ons 
weten: Teus Visser 
tvisser@hervormdgiessenburg.nl, Adriaan van 
Houwelingen amvhouwelingen@gmail.com, 
Rianne Buijserd riannebuijserd@gmail.com. Ook 
wanneer je vragen hebt over het Focustraject kun 
je contact met ons opnemen. 
In vertrouwen op de Heer van de Kerk en met de 
leiding van de Heilige Geest gaan we vol 
verwachting met elkaar op weg. Wilt u hier ook 
voor bidden? Meer informatie kun u vinden op 
www.izb.nl/focus. 

Agenda 
23-07 Boekwinkeltje open, 13.00 – 18.00 uur 
    “    Verkoop liedbundel Kleurrijk, 14.00 - 18.00 uur 
23-07 Vertrek kamp Purnode. 

Liturgie morgendienst 
Psalm 24:5 
Votum en groet 
Psalm 139:1 (N.B.)  
Wetslezing  
Gezang 166:4 
Gebed 
Kinderlied: Klr 107 – Toen de Heer was opgestaan 
Schriftlezing:  Hebreeën 8 en Johannes 17:1-3 
Psalm 47:3  
Preek 
Klr 159 : 1 – Vanaf een aardse heuveltop 
Dankgebed en voorbede  
Psalm 97:6 + 7 
Zegen – Collecte bij de uitgang 

Klr 107 – Toen de Heer was opgestaan 
1 Toen de Heer was opgestaan, 
is Hij weer teruggegaan, 
naar Z'n Vader in de hemel, 
Daar kwam Hij vandaan. 
Daar zit Hij nu op de troon,  
om te helpen en te troosten 
glorie voor de allerhoogste God. 
Glorie voor de allerhoogste God 
 

2 Toen de Heer was opgestaan 
Is Hij weer teruggegaan 
Naar z'n Vader in de hemel 
Daar kwam Hij vandaan 
Hij regeert met vaste hand van het westen tot het 
oosten 
Glorie voor de allerhoogste God 
Glorie voor de allerhoogste God 
 

3 Toen de Heer was opgestaan 
Is Hij weer teruggegaan 
Naar z'n Vader in de hemel 
Daar kwam Hij vandaan 
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid, zal Hij nu met 
blijdschap oogsten 
Glorie voor de allerhoogste God 
Glorie voor de allerhoogste God 
Glorie voor de allerhoogste God 

Klr 159 :1- Vanaf een aardse heuveltop 
1 Vanaf een aardse heuveltop 
ontsteeg Hij ons, om hogerop 
verheerlijkt voort te leven. 
Hij raakte los van plaats en tijd, 
zijn handen zegenend gespreid, 
zijn hoofd als vorst geheven. 
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Liturgie avonddienst  
Psalm 121: 1 + 4 
Votum en groet 
Psalm 62: 1 + 4 (N.B.) 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Mat 24: 1 t/m 14 (HSV) 
Gezang 427: 1 + 7 
Preek  Mat 24:6b 
Klr 226 - Leer mij uw weg, o Heer 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 56: 5 + 6 
Dankgebed en voorbeden 
Klr 229 - Lichtstad met uw paar’len poorten 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klr 229–Lichtstad met uw paarlen poorten 
1 Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deez' aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdestem, 
daar geen rouw meer en geen tranen, 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
2 Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit. 
 
Refrein 
 
3 Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein. 
 
Refrein 
 
4 Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in die stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem. 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 18 juli  2021 
Vul de ontbrekende woorden in: 
Met ……………….. vieren we de geboorte van …….…… in de stad ………….. Zijn moeder is …….… In die nacht 
kwamen er ………… op bezoek die het geboortebericht hadden gehoord van ……………….. In Jezus kwam God 
op ………… 
In de hof van ………………. wordt Jezus verraden door ……………… met een ……… Hij wordt gearresteerd en 
……………….tot de dood aan het  ………. God heeft dit ten ……… gekeerd, want Jezus droeg aan het kruis de 
………. voor onze ………….. Hierdoor ontvangen wij  ………………, wanneer wij ons …………… en in Jezus ……………. 
Op de ………… dag is Jezus uit de dood ………….. Hij heeft het ………. verlaten. De dood is ……………. Meerdere 
keren is Jezus verschenen aan Zijn ……………….. 
……………………. dagen na Pasen is Jezus opgevaren naar de …………. Hij is teruggekeerd naar Zijn ………… In het 
hemelse ……………… heeft Hij onze zonden ……… Ook is Jezus gekroond. Aan Hem is alle ……………. in hemel en 
op aarde. Daar ………… Hij ook voor ons. 
Met ……………………. is de ……………….Geest uitgestort. De Geest van God zorgt dat Gods ……………. in ons blijft 
en wij de ………. leren begrijpen. Ook laat de Geest ons zien of iets naar de …….. van God is, zodat we geen 
zonden meer ………….. Door de kracht van de Geest …………. wij God met ……………… en andere liederen. 
Op Gods tijd zal Jezus ………….. Dan zal er een ……. hemel en aarde komen waarop geen zonde is te vinden, 
maar alleen ………… heerst. Die dag zal zeker …………..
 
Aarde 
Bekeren 
Bethlehem 
Bidt 
Bijbel 
Derde 
Discipelen 

Doen 
Engelen 
Geloven  
Gethsémané 
Goede 
Graf 
Heiligdom 

Heilige 
Hemel 
Herders 
Jezus 
Judas 
Kerst 
komen 

Kruis  
Kus 
Loven 
Macht  
Maria 
Nieuwe 
Opgestaan 

Overwonnen 
Pinksteren 
Psalmen 
Straf 
Terugkomen 
Vader 
Veertig 

Vergeving 
Veroordeeld 
Verzoend 
Vrede 
Wil 
Woord 
Zonden 

 


