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Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. We 
lezen Exodus 20:17 en 1 Johannes 4: 7-19. Het zal 
gaan over het laatste gebod van de 10 geboden. Waar-
in het gaat het over het niet begeren van dingen of per-
sonen die van onze naaste zijn. 
De muzikale begeleiding is in handen van Arie-Jaap de 
Kok (orgel), Marieke de Ruiter (piano), Esther de Kuiper 
(saxofoon), Margreet Muijlwijk & Anne-Marie Meerkerk 
(zang).  
De avonddienst wordt geleid door ds. E.J. Terpstra uit 
Bunschoten. De Schriftlezing is uit Handelingen 15: 35-
41 
De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door 
Anneke van Genderen (orgel/piano), Ruth van Veldhui-
zen (dwarsfluit), Rudy Hakkesteegt, Margreet Muijl-
wijk & Marieke Kool (zang).   

Collecten 
1. Stichting Naar House  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor de 
dienende kerk in Costa Rica 

Doopdienst 
De morgendienst van 29 augustus is een doopdienst 
waarin Micha Bouter gedoopt zal worden. Hij is de zoon 
van Gerard en Renate Bouter (van Wenastraat 5, 3381 
BK). 

Huwelijksjubilea 
• Maarten en Corrie Schep (Hof van Giessen-Nieuwkerk 

19, 3381 JM) hopen donderdag 26 augustus 55 jaar 
getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun (klein-) 
kinderen van harte met deze mijlpaal en we wensen 
hen Gods zegen op hun verdere leven. 

• Jaap en Zwannie Kortlever (van Delft-
straat 6, 3381 BH) hopen vrijdag 27 
augustus hun 50-jarig huwelijksjubileum 
te vieren. Als gemeente feliciteren we hen, hun 
kinderen en kleinkinderen en wensen we hen allen 
Gods zegen toe. 

Overleden 
Zaterdag 14 augustus overleed in de leeftijd van 77 jaar 
dhr. Arie den Boer (Wilhelminalaan 88, 3381 BR). Hij 
werd geboren op 29 september 1943 en groeide op aan 
de Bovenkerkseweg in Giessenburg. In 1968 trouwde 
hij met Hetty Heijkoop en samen gingen zij wonen aan 
de Wilhelminalaan 88. Vorig jaar oktober kreeg hij 
lichamelijke klachten en onderging hij meerdere 
onderzoeken. Eind december werd bij hem de ziekte ALS 
vastgesteld, waarvoor geen behandeling mogelijk was. 
Ondanks het feit dat zijn lichamelijke krachten snel 
afnamen, kwam zijn overlijden onverwacht. 
Op vrijdag 20 augustus is er een dankdienst voor zijn 
leven gehouden in de hervormde kerk te Giessenburg. 
De schriftlezing was Psalm 139. Na de dienst hebben 
we dhr. den Boer begraven op de begraafplaats aan de 
C.M. van Houwelingweg. 
We bidden om Gods troost en kracht voor zijn vrouw 
Hetty, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie 
van dhr. den Boer. 

Meeleven 
Mw. Joke Pladdet (Doetseweg 10, 3381 KG) moest 
vrijdagmorgen 13 augustus opgenomen worden in het 
Beatrixziekenhuis te Gorinchem i.v.m. problemen met 
haar hart. Maandag 16 augustus is zij hiervoor ge-
katheteriseerd in het Albert Schweitzerziekenhuis te 
Dordrecht. We zijn dankbaar dat dit goed verlopen is en 
zij de volgende dag weer thuis mocht komen. We wen-
sen haar Gods zegen toe. 

Dank voor meeleven 
Bijna drie weken geleden maakte ik een 
ongelukkige val tijdens een fietstocht. 
Enkele dagen ben ik opgenomen geweest 

in het ziekenhuis. Nu moet ik de tijd nemen voor het 
genezen van een sleutelbeenbreuk. Het gaat gelukkig 
goed. Het meeleven van vele kanten werd ondervonden. 
Daarvoor hartelijk dank. Jan Verspuij. 

Afscheid fam. Dubbelman 
Het reageren op betrokkenheid bij het afscheid kan nog 
deze week. Zie hiervoor op de site 
www.hervormdgiessenburg.nl en klik door op "Afscheid 
fam. Dubbelman”.  De laatste kans! 



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 

Verhuisd 
Afgelopen zaterdag, 21 augustus, zijn Marieke en 
Martijn Donk met Aron, Boaz, Loïs en Eva verhuisd van 
Prins Bernhardlaan 15 naar de 
Bovenkerkseweg 36, 3381 KB 
Giessenburg. 
We wensen jullie veel woongenot op 
het nieuwe, en toch ook weer een 
oud vertrouwd, adres. 

Diaconiecollecte – Naar House 
Vandaag wordt er gecollecteerd voor stichting Naar 
House. Deze landelijke stichting bestaat nu 26 jaar en 
is opgericht door Gerard Grimbergen. Hij werd geraakt 
toen hij de vreselijke impact zag van drugs in combi-
natie met house-muziek toen hij zijn eigen zoon naar 
zo’n ‘feest’ bracht. Het doel van de stichting is om het 
Evangelie van Jezus Christus uit te dragen en te waar-
schuwen. Dit de doen zij concreet door:  
- Te evangeliseren bij grote feesten en in winkelcentra 
met de omgebouwde lijnbussen  
- Diverse cursussen/voorlichtingen geven bij groepen 
en kerken  over  muziek  
- Het verlenen van nazorg aan mensen die vragen heb-
ben n.a.v. een evangelisatieactie of voorlichting 
Kijk voor meer info op: www.naarhouse.nl.  Bij de uit-
gang van de kerk liggen deze zondag hun jubileumboe-
ken. Voor meer informatie kunt u bellen met Joop Troost 
(06 13248588). 

 
 
 
 
 
 

Gebedskalender 
De nieuwe GEBEDSKALENDER is 
volgende week zondag 29 maart, 
op de site van de kerk te lezen.   
U kunt eventueel een geprinte 
kalender vinden in een bak aan de 
Bogerd 8 en aan de Dorpsstraat 2.  
In de kerk en de Rank liggen ook 
kalenders.  
Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail is het 
adres: annemarieverspuij@live.nl. 
 
 

Als kanker je raakt 
Ontmoetingswandeling voor mensen met kanker en 
naasten. (rolstoeltoegankelijk)  

Plaats: Reeuwijkse Hout.  
Datum: 3 september - Tijd: 10.15 – 12.00 uur  

Voor info en aanmelden:   
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/ontmo
etingswandeling-voor-mensen-met-kanker-en-
naasten-3-september-reeuwijkse-hout/ 
• Activiteit voor tieners van 12 t/, 18 jaar  

Heeft iemand uit jouw gezin kanker of is iemand uit je 
gezin overleden aan kanker? Dan is deze dag speciaal 
voor jou.  
Plaats: Oud Alblas  
Datum: 4 september - Tijd: 16.00 – 21.30 uur  

Voor info en aanmelden:  
https://www.alskankerjeraakt.nl/aanmelden-
activiteit-tieners/ 

Yes! Ik ben diaken - Wat is diaconaat 
Goed doen 
Je kunt zo maar geconfronteerd worden met zorgelijke 
en ingewikkelde situaties. Ziekte, verdriet, relatiepro-
blematiek, werkstress. Wat is het fijn wanneer er dan 
een plek is waar je terecht kunt voor praktische hulp en 
concrete steun, een open gesprek en een luisterend 
oor, eerlijk advies en gebed. Dat is in het kort waar het 
bij diaconaat om gaat. Barmhartigheid is het goede 
zoeken en doen voor een ander. Het evangelie zet je in 
beweging om te helpen. Je probeert om de nood van de 
ander te verzachten en mogelijk zelfs helemaal weg te 
nemen. Soms lukt dat niet of onvoldoende. Dan blijf je 
liefdevol en trouw naast die ander staan. Daarin weer-
spiegel je hoe God met jou omgaat. 

Diaconiecollecte 29-8 Haïti 
Zondag 29 augustus 2021 is de diaconiecollecte be-
stemd voor Haïti. Haïti werd getroffen door een hevige 
aardbeving. Zeker 2100 mensen kwamen om en zo'n 
7000 mensen raakten gewond. Het Rode Kruis meldt 
dat ruim 800.000 mensen getroffen zijn door de aard-
beving. Slachtoffers proberen te overleven tussen het 
puin en de gevolgen van de tropische storm Grace. Uw 
en jouw hulp is nodig. EO Metterdaad biedt hulp via lo-
kale partners om mensen te helpen. Er is behoefte aan 
schoon drinkwater, voedsel en dekens. Informatie kunt 
u vinden op: Noodhulp voor Haïti - EO Metterdaad. Uw 
gaven zijn van harte aanbevolen. 
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