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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. E. van Rooijen uit 

Noordeloos voor. De schriftlezing is uit 2 Korinthe 12, 

1-10. De muzikale begeleiding is in handen van Arie–

Jaap de Kok (orgel). 

In de avonddienst gaat ds. P.J. Stam uit Katwijk voor. 

We lezen Hooglied 1 : 1-8. Muzikale medewerking wordt 

verleend door Robert van Eijl (orgel/piano).  

Collecten 
1. Diaconie  

2. Werk in plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

peuteropvang voor vluchtelinggezinnen in Libanon. 

Meeleven 
 Magda van Kolfschoten die opgenomen was in het 

Beatrix ziekenhuis en op dit moment in Het Gasthuis 

verblijft, gaat a.s. dinsdag 26 juli naar het revalidatie 

centrum Rijndam in Rotterdam. Dit centrum is 

gespecialiseerd in het behandelen van dwarsleasie . 

Laten we voor Magda bidden. Voor kracht, Gods 

nabijheid en dat de therapie mag aanslaan. 

Bedankt 
 Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten die 

door onze brievenbus zijn gekomen. Het was en is een 

muur van gebed om ons heen. Een hartelijke groet van 
Joop en Nelly van der Sande en kinderen 

 Bedankt voor alle kaarten en felicitaties die wij hebben 

mogen ontvangen. Het was hartverwarmend zoveel 

medeleven. Een hartelijke groet Sascha & Miranda 
Romeijn 

Save the date Open Focus Avond 
Donderdag 4-08-22 is er een Open 

Focus avond. Het thema van deze 

avond is ‘Jezus en Zijn Koninkrijk 

verwachten’. 

 
 

 

 

Oproep pop-up camping 
Beste gemeenteleden, We hebben een gezegende 1ste 

week achter de rug op onze pop-up camping in Oud-

Alblas. Voor vele gasten een vakantie sinds lange tijd. 

Het team heeft zich heel dienstbaar getoond. Mooi 

maar ook intensief. Om hun taak te verlichten, zijn we 

nog op zoek naar 2 jongeren vanaf 17 jaar die het team 

willen helpen met het werk op de camping. We kunnen 

je hulp goed gebruiken! Het gaat om de periode van 30 

Juli t/m 5 Augustus of 6 Augustus t/m 12 Augustus. 

Lijkt het jou leuk om een aantal mensen een 

onvergetelijke vakantie te bieden, geef je dan snel op! 

Huwelijk 
Jan Muilwijk en Marije van der 

Berg (Groninger kroon 15 3371 NJ 

Hardinxveld-Giessendam) zijn 

voornemens om d.v. zaterdag 27 

augustus in het huwelijk te 

treden. U bent van harte welkom 

bij de kerkelijke inzegening die om 

13.00 uur plaatsvindt in onze kerk. 

Op de kaart staat Psalm 37:3-6.  

Vertrouw op de HEERE en doe het goede; 
Bewoon de aarde en voed u met trouw. 

Schep vreugde in de Heere, 
Dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. 

Wentel uw weg op de HEERE 
en vertrouw o p Hem: Hij zal het doen. 

Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen 
komen als het morgenlicht, 

Uw recht doen stralen als de middagzon. 

Vanuit de redactie 
Volgende week zal er, in verband met de vakantie, voor 

één keer geen nieuwsbrief verschijnen. Gelukkig zijn er 

nog de Zaaier, de KerkApp en de nieuwsflits die wel in 

de lucht blijven. Kortom, genoeg mogelijkheden om toch 

op de hoogte te blijven van en elkaar op de hoogte te 

houden van het laatste nieuws vanuit de gemeente.  

De redactie 
 

 

 



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 

  

Kamplied - In Uw naam 
 

VERSE 

Heel de wereld wacht 

Heel de schepping wacht 

Tot wij opstaan in Uw Naam 

Tot wij opstaan in Uw kracht  

Vol gerechtigheid 

In Uw heerlijkheid 

Nu wij opstaan in geloof 

Nu wij opstaan 

 

CHORUS 

In Uw Naam 

Horen doven 

Krijgen blinden zicht  

 

In Uw Naam 

Is er hoop 

En ziet de wereld licht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Uw Naam 

In Uw Naam 

Splijt de zee 

En stilt de woeste wind  

 

In Uw Naam 

In Uw Naam 

Angst verdreven 

Liefde overwint 

 

BRIDGE  

Uw Naam is ons gegeven 

Een Naam boven elke naam 

Uw Naam is hoog verheven 

Jezus Messias 

Wij verklaren de Naam van Jezus 

Is de Naam boven elke naam 

Uw Naam is hoog verheven 

Jezus Messias 


