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Bij de diensten  
Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. We 
lezen Exodus 20 : 16 en Mattheüs 5 : 33 – 37 waar het 
gaat over het negende 
gebod van de tien 
geboden: U zult geen 
vals getuigenis spreken 
tegen uw naaste. Wat 
betekent dit gebod voor ons als christenen?  
De muzikale begeleiding is in handen van Leen Donk 
(orgel), Bart van Genderen (piano), Charlotte Venis 
(fluit), Gijsbert & Willemieke van Wingerden (zang).  
De avonddienst wordt geleid door ds. L. van Wingerden 
uit ’s Hertogenbosch.  
De Schriftlezing is Jesaja 31: 1- 7 en Marcus 7: 31-37.  

De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door 
Robert van Eijl (orgel/piano), Liezeke Schakel (saxo-
foon), Marieke Kool & Willeke Faro (zang).   

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

Bedankt 
Iedereen heel hartelijk dank voor de vele felicitaties en 
zegenwensen die we mochten ontvangen rond ons 40-
jarig huwelijksjubileum. Hartverwarmend! 
Hidde & Bartje de Boer- Veenstra 
 
 

 

 
 

Meeleven 
Mw. Thea de Ruiter – Kortlever (Johan de Kreijstraat 
19, 3381 DG) verblijft in het Albert Schweitzer-
ziekenhuis op kamer T0001 (Postbus 444, 3300 AK 
Dordrecht). 
We bidden voor haar om Gods zegen en kracht. 

Afscheid fam. Dubbelman 

Aan alle  gemeenteleden, jong en oud,  wordt gevraagd 
om betrokken te zijn bij  het afscheid van de familie 
Dubbelman. De tijd gaat snel. Dus meedoen kan, maar 
de tijd voor reactie is bijna voorbij. Ga naar de site 
www.hervormdgiessenburg.nl  en klik door op "Af-
scheid fam. Dubbelman”.   
Lees wat er te doen is. Er zijn al veel reacties. Graag 
ook die van jou er bij! 

Inzameling oude metalen 
Ook tijdens deze 
vakantieperiode 
worden er oude 
metalen ingeleverd 
en zijn vrijwilligers 
actief.  
Vanaf 2019 is er 
43 ton aan oude 
metalen ingeleverd en gesorteerd. De opbrengst is ca. 
€ 13.500,-. Deze opbrengst gaat voor 2/3 naar goede 
doelen en voor 1/3 naar de diaconieën van beide ker-
ken, ieder 50% wat dan ook weer ten goede komt aan 
goede doelen. Er zijn giften gegeven aan de Voed-
selbank, de Halte, Speeltuinvereniging Kindervreugd en 
Muskathlon. Ons project is ook aangemeld voor de 
duurzaamheidswedstrijd van de Gemeente Molenlan-
den, en we hopen dan ook genomineerd te worden voor 
deze prijs. Dank aan alle vrijwilligers! 

 

http://www.hervormdgiessenburg.nl/


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 

 
 

Schrijfactie Open Doors 
Er zijn namens onze gemeente kaarten gestuurd naar 
vervolgde Christenen in Iran. 

Na zijn arrestatie en vrijlating is het gezin van Taher 
naar Turkije gevlucht. Dit brengt vele uitdagingen met 
zich mee. 
Kouroush heeft zelf ervaren hoe het leven van een 
vluchteling in Turkije kan zijn. Hij opende een centrum 
waar men zich thuis kan voelen, hun eigen taal spre-
ken, verhalen kunnen delen en hulp krijgen. En van 
Gods Woord horen. 
Pastor Saghar wist hoe ze moest voorkomen gear-
resteerd te worden. Ze wist haar ge-meente bij elkaar 
te houden. Maar zelf 
ontvluchtte ze het 
land.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yes! Ik ben diaken 
Als diaconie laten we ons inspireren door het boekje 
“Yes, ik ben diaken”. Nu geldt dat niet alleen voor de 
vijf diakenen die daarvoor in onze gemeente zijn 
aangesteld. Ieder is diaken! We geven wat passages 
door uit het boekje om ons erbij te bepalen en als 
aanmoediging. 

Wat is diaconaat - n.a.v. Micha 6 vers 8 
Goed en recht doen.  
Dat is in kort waar het bij 
diaconaat om gaat. We 
gebruiken daar vaak de 
woorden barmhartigheid 
en gerechtigheid voor. Die 
geven de kern van het 
diaconaat weer. Deze 
bijbelse woorden zijn kenmerkend voor God. En als het 
goed is ook voor de mensen die bij Hem horen. God is 
barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig. Dit betekent 
dat Hij eerlijk, onpartijdig en betrouwbaar is. Hij doet 
wat Hij belooft, je kunt op Hem bouwen! En ook daarin 
wil Hij dat we op Hem lijken. Je weet wat de Heer van 
je wil, ‘niets anders dan recht te doen en trouw te zijn’. 
Want God houdt van mensen die het goede doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


