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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. T. de Ridder uit Ochten 
voor. We lezen Efeze 4:17-24. 
De muzikale begeleiding is in 
handen van Anneke van 
Genderen (orgel / piano). 
 
In de avonddienst gaat ds. L. van Wingerden uit                  
‘s Hertogenbosch voor. We lezen Deuteronomium 30 : 
11 – 14 en Lukas 10 : 25 - 37. We denken na over hoe 
we in woord en daad het 
gezicht zijn van Gods 
barmhartigheid.  
Muzikale medewerking 
wordt verleend door Scott 
Baks (orgel / piano).  

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
peuteropvang voor vluchtelinggezinnen in Libanon. 

Agenda 
15-07 Vertrek kamp Purnode 
16-07  Thuiskomst kamp Bladel 

Voedselbank  
Beste vrijwilligers, hartelijk bedankt voor jullie 
geweldige inzet afgelopen vrijdag bij de Albert Heijn in 
Giessenburg. Jullie enthousiasme en de betrokkenheid 
van de mensen in Giessenburg en omgeving hebben een 
prachtige opbrengst opgeleverd: 2794 producten en dat 
is 7,8% meer dan vorig jaar. We zijn er erg blij mee! We 
hopen dat jullie het leuk vonden om mee te doen en dat 
we volgend jaar weer op jullie hulp mogen  rekenen. 

 
 
 

Kopij ‘Zaaier’ 
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 22 juli 
a.s. niet verschijnen. De eerstkomende ‘Zaaier’ is dan 
voor twee weken. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. 
het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk 
maandagavond 11 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar 
zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl   

Kaarten SDOK 
Bij de uitgang worden kaarten uitgedeeld voor SDOK 
Ju Dianhong uit China is ten 
onrechte veroordeeld. 
Volgens de rechter is zij leider 
van de sekte ‘Drie Rangen van 
Dienaren’. Hiervoor kreeg zij 
dertien jaar cel opgelegd. 
Liang Qin is ten onrechte veroordeeld omdat zij lid van 
de sekte zou zijn. Liang kreeg tien jaar gevangenisstraf. 

Beiden ontkennen lid te zijn van de 
sekte, hun enige 'misdaad' is dat 
zij het Evangelie hebben gedeeld. 
Ju verdedigde zich met de 
woorden: “Ik heb alleen geloofd in 
en gesproken over Jezus en heb 
nooit iemand kwaad gedaan of 
tegen Bijbelse principes 
gehandeld.” 

Vacature ouderling 
Er is dankbaarheid dat Martijn Donk zijn verkiezing 
heeft aanvaard. Indien geen bezwaren tegen de 
gevolgde procedure of tegen de bevestiging van Martijn 
zijn ingebracht zal de bevestigingsdienst plaatsvinden 
in de morgendienst van zondag 11 september. Laten we 
in onze voorbede danken dat alle vacatures daarmee 
zijn vervuld en dat er steeds broeders gevonden worden 
om een ambt binnen de gemeente te vervullen. 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 

Vakantie-uitgaven Waarheidsvriend 
Er breekt weer een periode aan om wat afstand te 
kunnen nemen van het dagelijks werk maar ook van het 
kerkenwerk, een mooie gelegenheid voor toerusting en 
bezinning. In de vakantieperiode stelt de Gereformeerde 
Bond tweemaal GRATIS exemplaren van uitgaven van De 
Waarheidsvriend van 7 juli en 4 augustus ter 
beschikking met meditaties, verdieping en actuele 
thema's. Vandaag kan het eerste exemplaar weer 
worden meegenomen 
vanuit de kerk of Rank 
waarin o.a. een pagina 
met ‘toeristische 
uitjes’, gerelateerd aan 
Bijbel en geloof en een 
artikel over oog en oor 
voor de boeren .  

Focus Bewegingsopdracht 
De eerstvolgende kerkdienst met een focusthema is de 
dienst van zondagmorgen 31 juli. De bewegings-
opdracht willen we graag nu al aan u doorgeven. Juist 
omdat het een doe opdracht is die in de vreemde wat 
makkelijker is dan in het eigen dorp. Wilt u het volgende 
eens proberen. Knoop een praatje aan met iemand 
tijdens de zomervakantie en vraag wat zijn/haar 
gedachten zijn over God (kijk wat er gebeurt). Mocht u 

hier een ervaring mee op 
doen die u wilt delen, 
dan horen we dit graag. 
Neem gerust contact op 
met een van de leden 
van het Focusteam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Klussen op Heul 34 
Op de kerkapp zijn in de 
afgelopen week wat 
foto’s en vorderingen 
geplaatst  bij deel je 
moment. Met name 
overdag wordt er 
steeds met een groep 

(wisselende) vrijwilligers het nodige gedaan. En er is 
best veel te doen. Nu (in de week van 10 juli) is het 
vooral verven en sauzen. In de week van 17 juli zijn er 
behangers zeer gewenst. Past dit bij 
je en wil je gezellig en nuttig 
meedoen? Schroom niet.  Geef het 
door, of informeer bij Pim Vollmüller, 
tel 06-10125738 of bij Gerard de 
Jong 06-26953407. 

Maatschappelijke stage 
Wist je dat je een maatschappelijke stage kunt invullen 
door mee te draaien als hulp bij de club? Afgelopen 
seizoen hebben al meerdere scholieren op deze manier 

hun stage ingevuld. 
Handig om te weten voor 
volgend schooljaar, je 
bent altijd welkom! 
Aanmelden kan bij één 
van de jeugdouderlingen. 
 


