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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J.W. Sparreboom uit 
Nieuwerkerk a.d. IJssel voor. De schriftlezing is 
Genesis 5 : 18 – 24,  Hebreeën 11 : 5 + 6  en  Judas 1: 
14 + 15. De muzikale begeleiding is in handen van 
Anneke van Genderen (orgel / piano). 
In de avonddienst gaat ds. F.J.M. van Veldhuizen uit 
Stolwijk voor. We lezen Handelingen 5 : 12 - 25.  
Muzikale medewerking wordt verleend door Leen Donk 
(orgel) en Marieke Donk (piano).  

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

Agenda 
23-07 Thuiskomst kamp Purnode 

Meeleven 
• Maandag 4 juli werd Martine Bood (Doetse Vliet 1a, 

3381 HA) opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. 
uitvalverschijnselen. Er werd vastgesteld dat zij een Tia 
heeft gehad. Dinsdagmiddag 5 juli mocht zij weer 
thuiskomen, en het gaat goed met haar. Verdere 
onderzoeken zullen nog volgen. Samen met haar gezin 
zijn ze heel dankbaar hoe het nu gaat. We wensen hen 
sterkte en kracht en Gods zegen over het verdere 
verloop en hopen dat blijvende schade zal uitblijven. 
Laten we Martine, haar man Johan en de kinderen ook 
opdragen in onze voorbede.  

• Zaterdag 9 juli mocht Margreet van Genderen (van 
Delftstraat 38, 3381 BH) na een operatie, weer 
thuiskomen uit het ziekenhuis. In onze voorbede mogen 
we bidden voor een goed herstel en ook voor haar man 
Patrick en de kinderen die nu wat extra taken moeten 
verrichten binnen het gezin.    
 

Bedankt 
• Met dit bericht wil ik  iedereen hartelijk bedanken voor 

de vele kaarten/bloemen en telefoontjes en  bezoek die 
ik mocht ontvangen na mijn heupoperatie. Ik heb het 
mogen ervaren als zeer warm en liefdevol. Arie de Kreij, 
Van Delftstraat 42.                  

• De kaarten die ik in het ziekenhuis 
heb gekregen zijn overweldigend. 
Het heeft mij ontroerd en gesterkt. 
Daarvoor een ieder hartelijk dank.  
Een hartelijke groet, Magda van Kolfschoten 

Dank voor nabijheid  
De laatste 1,5 jaar was voor mij heel ingrijpend. De 
ziekte (ALS) van Arie en zijn overlijden (augustus ’21). 
Veel moest worden geregeld en verwerkt. Dit jaar 
volgde een knieoperatie. Een moeilijke tijd waarin ik 
veel hulp en meeleven heb ervaren en ontvangen. Dat 
deed en doet me goed. Graag hiervoor dank. Ook mocht 
ik ervaren dat God nabij is en een toevlucht.  In het 
boekje “Houd vol” las ik: Christus geeft jou Zijn vrede en 
met Zijn vrede in je, kun je de stormen van het leven 
aan. God is groter dan je angst, zorgen en twijfels. Dat 
geeft rust en vertrouwen. Hetty den Boer, 
Wilhelminalaan 88. 

Huwelijksjubileum 
Op 11 juli waren Sascha en Miranda Romeijn, 
Wilhelminalaan 21, 25 jaar getrouwd. Van harte 
gefeliciteerd met deze bijzondere 
dag. Een gedenkdag voor trouw en 
delen van lief en leed met elkaar. 
Van harte de trouw van God 
toegewenst op jullie verdere 
levensweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 

Verjaardagskaart zendingsmedewerkers  
Elke 3e zondag van de maand, zo ook 
deze zondag, worden na de 
morgendienst bij beide uitgangen van 
de kerk een beperkt aantal 
verjaardagskaarten voor zendings-
medewerkers of hun jarige gezinsleden uitgedeeld. Het 
adres is al voor u op de enveloppe geschreven. In de 
linkerbovenhoek staat de verjaardag datum en bij 
kinderen ook het geboortejaar vermeld. Namens de 
zendingscommissie bedankt voor uw medeleven en het 
versturen van de kaart. 

 
 

Vacature ouderling 
Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de gevolgde 
procedure of tegen de bevestiging van Martijn Donk, 
zodat hij bevestigd zal worden in de morgendienst van 
11 september. We zijn dankbaar dat we met de 
bevestiging van Martijn weer een voltallige kerkenraad 
mogen hebben. 
 
 
 
 

Kamplied - In U weet ik wie ik ben 
 
Wie ben ik dat de hoogste Heer mij welkom heet  
Hij vond mij toen ik verloren was  
O, Hij houdt van mij  
O, Hij houdt van mij 
 
Wie de Zoon bevrijdt Is voor altijd vrij  
'k Ben een kind van God, Ja Zijn kind 
 
Uw genade heeft mij verlost  
Ik ben vrijgekocht.  
Ik was gebonden door zonden  
Maar Jezus stierf voor mij.  
Ja, Hij stierf voor mij 
 
Wie de Zoon bevrijd 
Is voor altijd vrij  
'k Ben een kind van God  
Ja Zijn kind  
In mijn Vaders huis  
Is er plaats voor mij  
'k Ben een kind van God  
Ja Zijn kind 
 
Ik ben gekozen      ) 
Niet verlaten      ) 
In U weet ik wie ik ben    )  
U bent voor mij     ) 2x 
U bent met mij      ) 
In U weet ik wie ik ben    )     
In U weet ik wie ik ben 
 
 

Wie de Zoon bevrijdt  
Is voor altijd vrij  
'k Ben een kind van God  
Ja Zijn kind  
In mijn Vaders huis  
Is er plaats voor mij 
'k Ben een kind van God  
Ja Zijn kind 
 
In mijn Vaders huis  
Is er plaats voor mij  
'k Ben een kind van God  
Ja Zijn kind 

 


