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Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. M. 
Dubbelman voor en zal Micha 
Bouter gedoopt worden. Hij is 
de zoon van Gerard en Renate 
Bouter (van Wenastraat 5, 
3381 BK). 
De schriftlezing is 2 Samuël 23:13-17 en gaat over drie 
soldaten van David. Die gaan water uit een bron uit 
Bethlehem voor hem halen, terwijl het dorp bezet is 
door de Filistijnen. Het is een korte geschiedenis waar-
van de betekenis voor ons dagelijkse leven waarschijn-
lijk niet meteen duidelijk is. De muzikale begeleiding is 
in handen van Robert van Eijl (orgel), Feline van Tuijl 
(piano), Liezeke Schakel (saxofoon), Jonathan Dijks-
man (trompet), Gijsbert van Wingerden & Daniël Holt-
slag (zang).  
De avonddienst wordt geleid door ds. A.J. Zoutendijk uit 
Utrecht. We lezen Matteüs 6:1-15.  
De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Leen 
Donk (orgel), Martin Klop (piano), Naomi de Jong 
(dwarsfluit), Aron Donk (viool), Maartje Rietveld, & 
Miranda Romeijn (zang).   

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

Huwelijksjubileum 
Dhr. D. IJzerman (Waerthove, Kerkbuurt 200, 
3361 BM Sliedrecht) en mw. A. IJzerman-van 
Asperen (Boezem 10, 3381 DJ) hopen 
dinsdag 31 augustus 60 jaar getrouwd te 
zijn. We feliciteren hen van harte met dit diamanten 
huwelijksjubileum. Het zal anders zijn dan de eerdere 
jubilea, omdat dhr. IJzerman al bijna 2 jaar in Sliedrecht 
woont. We wensen dhr. en mw. IJzerman en hun (klein)-
kinderen Gods zegen toe. 

 

Verhuisbericht 
Vorige week zijn Arie en Willy Koppelaar verhuisd van de 
Neerpolderseweg 69, naar Hof van Giessen-Nieuwkerk 
3, 3381 JM. Vanuit de buitenwijk nu 
dichtbij de kern van het dorp. We wensen 
jullie veel woonplezier in deze mooie 
nieuwe wijk in Giessenburg. 

Afscheid fam. Dubbelman 
De data van 10, 11 en 12 september komen steeds 
dichterbij. De laatste mogelijkheden om als gemeente-
lid een bijdrage in te leveren is 31 augustus. Laat de 
kans niet voorbijgaan. Over de activiteiten zijn nieuwe 
berichtgevingen te vinden op de site: 
www.hervormdgiessenburg.nl en klik door op "Afscheid 
fam. Dubbelman”. Het gaat o.a. over de Afscheidsavond, 
vrijdag 10 september. Uitzending van 19.30 tot 21.30 
uur vanuit De Rank via het YouTubekanaal onder 
wijzijnhg.nl. Dit moet u/jij beslist zien en meemaken! 
De afscheidsdienst in de kerk is op zondagmorgen 12 
september om 9.30 uur. 

Uitnodiging afscheidsreceptie za 11 sept 
De afscheidsavond en de 
afscheidsdienst zullen niet 
door alle gemeenteleden kun-
nen worden bijgewoond. Aan-
wezigheid is hoofdzakelijk mo-

gelijk voor genodigden en direct betrokkenen. Wel wor-
den de beide bijeenkomsten live uitgezonden.  
Op zaterdagmiddag 11/9 is er voor alle gemeenteleden 
de gelegenheid om fam. Dubbelman persoonlijk te groe-
ten van 14.00 tot 17.00 uur in De Rank. Het bezoek 
wordt hartelijk aanbevolen. Het betreft een “doorlo-
pende receptie” met spreiding van bezoektijd en be-
perkte contacttijd. Zo mogelijk verloopt de deelname in 
drie blokken, volgens de verdeling van de beginletter 
van de achternaam a t/m i; j t/m r en s t/m z. 

Agenda 
03-09 Ophalen oud papier 
04-09 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur 
 



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 

Gemeentedag 
Over 4 weken is het weer zover. Op zaterdag 25 sep-
tember wordt de startdag van het nieuwe seizoen geor-
ganiseerd. Vandaag worden tijdens beide diensten de 
uitnodigingen verspreid, maar uiteraard is alles ook te 
vinden op de website van onze kerk. 
U kunt zich vanaf nu opgeven voor de verschillende acti-
viteiten die op de gemeentedag georganiseerd worden. 
Wij hopen zoveel mogelijk gemeenteleden te ontmoe-
ten op deze dag en kijken uit naar een gezellig samen-
zijn met elkaar. 

De KerkApp komt eraan! 
In de nieuwsbrief is al eerder iets 
verteld over de KerkApp. Vanaf 
nu zullen we u, jou regelmatig in-
formeren over de invoering en 
het gebruik van de KerkApp. 
Achter de schermen zijn we als 
projectgroep hiermee al langer bezig. Op de website 
staat nadere informatie. De KerkApp is in eerste instan-
tie bedoeld als veilig communicatiemiddel naar en tus-
sen gemeenteleden. Het emailadres dient als ‘sleutel’ 
voor toegang. Op de gemeentedag van 25 september 
willen we meer vertellen en actuele emailadressen ver-
zamelen. Zie kerkapp@hervormdgiessenburg.nl, of in-
formeer bij Martin de Lange (06 – 48 58 58 38) of bij 
een van de projectleden. 

Als kanker je raakt 
De stichting ‘Als kanker je raakt’ organiseert op 
8 september: 
- Een wandeling voor en door nabestaanden, 10.15 – 
12.00 uur in Reeuwijksehout. Voor info en aanmelden: 
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/wandel
ing-verlies-8-september-reeuwijkse-hout/ 
- online bijeenkomst ‘Rouw in mijn hart” (vervolgbijeen-
komst 2) 19.30 – 21.30 uur. Voor info en aanmelden: 
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/rouw-
en-emoties-vervolgbijeenkomst-2-online/ 
18 september:  
- Sportgebeuren (fietsen of wandelen) 
om geld op te halen, 10.00 – 15.30 uur. 
Voor info en deelname: 
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/sport4
hope/ 
 
 
 

Leiding bijbelcrèche 
Voor de bijbelcrèche zijn we op zoek 
naar nieuwe leiding. Vind jij het leuk om 
met kleuters bezig te zijn? Of ben jij 
tiener en vind je het leuk om de leiding te ondersteu-
nen? Wij zorgen voor een bijbelverhaal en een knutsel-
werk. Voor vragen of aanmelden bel of app met Diana 
Erkelens (06-50421895) of Corine van Oenen (06-
33942481) of stuur een mailtje naar 
corinebouter21@hotmail.com 

Yes! Ik ben diaken - Wat is diaconaat 
Recht doen God wil dat alle mensen kunnen opbloeien 
en tot hun recht komen. Recht doen, de ander geven 
wat hem of haar toekomt. Eerlijk zijn en de waarheid 
spreken, iedereen met respect behandelt. Betrouwbaar 
zijn en je houden aan gemaakte afspraken, ook als dat 
voor jezelf minder gunstig uitpakt. Iedereen is waarde-
vol. Soms worden mensen op grote schaal en structu-
reel uitgebuit. Wie hoort hen? Recht doen is ook her-
kennen en durven benoemen van onrecht. Het aankaar-
ten daarvan bij hen die verantwoordelijk zijn. Door zo op 
te komen voor hen die gebukt gaan onder concrete vor-
men van onrecht, zetten we ons in voor eerlijke syste-
men en een meer rechtvaardige samenleving en wereld. 

Bezorgers gezocht 
Op vrijdagmiddag wordt ‘De Zaaier’ door jongeren van de 
gemeente bezorgd. Er was altijd een lange wachtlijst 
met jongeren die iets wilde bijverdienen, maar die is in-
middels verdwenen. Er zijn binnenkort dus weer bezor-
gers nodig. Het is bedoeld voor jongeren vanaf 12 en tot 
16 jaar. Wanneer je 16 bent geworden, moet je je wijk 
weer afstaan aan iemand die op de wachtlijst staat. Zo 
krijgen zoveel mogelijk jongeren een kans om het een 
tijdje te doen en hun zakgeld aan te vullen. Je kunt je 
opgeven bij mw. E.M. de Groot-Slob, Doetseweg 33, tel: 
651546. 

Kleurrijk 183 vers 3  
In elk goed boek ontdek je nadat het gedrukt is, toch 
nog kleine foutjes (ondanks uitgebreid controlewerk 
door meerdere personen). Zo blijkt nu vers 3 van Kleur-
rijk 183 niet juist te zijn. Hier de juiste versie: 
------------------------------------------------------------------- 
3. Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet Mij hier". 
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