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Bij de diensten  
Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. M. 
Dubbelman voor. We lezen Exodus 
20 : 15 en 2 Corinthiërs 8 : 1 - 15 
waar het gaat over het achtste 
gebod: Steel niet.   
De muzikale begeleiding is in 
handen van Arie Jaap de Kok 
(orgel), Marieke Donk (piano), 
Charlotte Venis (fluit), Daniël Holtslag & Joanne van 
Houwelingen (zang).  

De avonddienst wordt geleid door 
ds. H. Klink uit Hoornaar. De 
Schriftlezing is Johannes 7: 1- 12; 
28 – 31; 37 -53.  

De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Leen 
Donk (orgel), Marieke Donk (piano), Liezeke Schakel 
(saxofoon), Lidia Faro & Christy Dubbelman (zang).   

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

Bedankt 
• Heel hartelijk dank voor alle blijken van meeleven 

tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna. Het 
heeft ons gesterkt en bemoedigd. Het was een zware 
en bijzondere  tijd waarin wij ons gedragen wisten 
door uw gebeden. Voor het voorspoedig herstel, zoals 
dat zich nu ontwikkelt, gaat onze dank bovenal uit 
naar onze goede God die uw en onze  gebeden heeft 
verhoord. Arie Stam 

• Maatje van Bruchem bedankt iedereen voor de vele 
kaarten die zij rond haar operatie mocht ontvangen 

  Met vriendelijke groeten, fam van Bruchem 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vakantie ds. Holtslag 
Ds. J. Holtslag heeft vakantie tot 4 september. Voor 
zaken van pastorale aard kunt u contact opnemen met 
de wijkouderling of met ds. M. Dubbelman. 
 

Afscheid fam. Dubbelman 
Op 10, 11 en 12 september gaan we op diverse 
manieren afscheid nemen van familie Dubbelman. Als 
gemeente willen we om hen heen staan en daarom is 
uw en jouw bijdrage zeer gewenst. Er zijn weer diverse 
nieuwsberichten toegevoegd op de pagina van 
www.hervormdgiessenburg.nl. Maar, het is niet alleen 
nieuws... ook zijn het 
oproepen om mee te 
doen! Neem daarom 
een kijkje op de web-
site, klik op "Afscheid 
fam. Dubbelman” en 
lees wat er te doen en 
te beleven is. 

Meeleven 
• Thea de Ruiter – Kortlever (Johan de Kreijstraat 19, 

3381 DG) verblijft in het Albert Schweitzerziekenhuis 
op kamer T045 (Postbus 444, 3300 AK Dordrecht). 
We bidden voor haar om Gods zegen en kracht. 

• Jan Verspuij (Bovenkerkseweg 3a, 3381KA) heeft 
donderdag het ziekenhuis verlaten om thuis te 
herstellen van de sleutelbeenbreuk. Daarna volgen 
nog enkele onderzoeken. We wensen hem hierbij 
sterkte en Gods zegen. 

 
 
 
 
 
 



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 

Campingevangelisatie 

Deze week is Annelise Dijksman op camping 
Kriemelberg Bushcamp in Ermelo om te BAKEN. Onder 
deze naam wordt de campingevangelisatie, zoals wij 
die kennen als Dabarwerk, vormgegeven. In de 
voorbede willen we dit werk opdragen en bidden om 
Gods zegen hierover. 

Update monumentendag en muziek 

Op zaterdag 11 september 2021 staat de Open 
Monumentendag gepland. Er is ook gelegenheid voor 
muzikanten om te musiceren, op de website is een  
update geplaatst met aangepaste tijden. 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:  
www.hervormdgiessenburg.nl/monumentendag-en-
muziek/ 

Petrusmagazine 
Over twee weken verschijnt het nieuwe Petrus-
magazine. Nog geen abonnee? Abonneer u nu via 
www.Petrusprotestanfsekerk.nl of door middel van 
een kaartje naar 
Antwoordnummer 
53019, 3503 VB 
Utrecht en ontvang 
het magazine 
binnenkort gratis in 
de brievenbus.  
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