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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. Het zal 
gaan over een open of gesloten hemel. Vanuit de levens 
van koning Saul en koning Hizkia kijken we hiernaar. We 
lezen 1 Samuël 28 : 3 - 19 en 2 Koningen 19 : 14 – 19. 
De muzikale begeleiding is in handen van Arie Jaap de 
Kok (orgel), Bart van Genderen (piano), Liezeke Schakel 
(saxofoon) en Lidia Faro & Lisanne Buchner (zang). 
In de avonddienst gaat ook ds. J. Holtslag voor en is het 
thema Vergeven. Dit aan de hand van Zondag 51 van de 
Heidelbergse Catechismus:  
Wat is het vijfde wat de Heere Jezus ons leert bidden? 
'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze 
schuldenaren vergeven'. Dat betekent: wij zijn arme 
zondaren. Wilt U ons vanwege het bloed van Christus 
onze zonden niet 
toerekenen. Ook niet 
onze zondige aard, 
waaruit al onze 
zonden voortkomen. 
Zo willen wij ook 
graag onze naaste 
vergeven, wat een 
bewijs is van Uw 
genade in ons leven. 
We lezen Mattheüs 
18 : 21– 35.  
 
 
Muzikale medewerking wordt deze dienst verleend door 
Scott Baks (orgel/piano).  

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

Meeleven 
• Afgelopen zaterdag is zowel Teus van der Vlies 

(Wilhelminalaan 22, 3381 BP) als Kees Korevaar 
(Bogerd 18, 3381 DA) opgenomen op de hartafdeling. 
Kees Korevaar is afgelopen donderdag gekatheteri-
seerd in het Albert Schweitzerziekenhuis en daarna 
weer overgebracht naar het Beatrixziekenhuis. Er is 
dankbaarheid dat de behandeling goed is verlopen. Teus 
van de Vlies is afgelopen donderdag thuisgekomen. 
Hem staan onderzoeken te wachten. Beide broeders 
bevelen we aan in de voorbede. 

• Magda van Kolfschoten (Dorpsstraat 52, 3381 AG) is 
voor revalidatie in Rijndam, kamer 331 (Westersingel 
300, 3015 LJ. We bidden voor haar om Gods kracht en 
nabijheid en dat de therapie mag aanslaan. 

• Ook de overige zieken bevelen we aan voor de voorbede. 

Vakantie-uitgave Waarheidsvriend 
Vandaag ligt er in de kerk en de Rank de 2e gratis 
vakantie uitgave van de Waarheidsvriend. Een blad met 
lezenswaardige artikelen en in de vakantietijd een 
mooie gelegenheid voor toerusting en bezinning. Met 
opnieuw een pagina met ‘toeristische uitjes’, 
gerelateerd aan Bijbel en geloof. Van harte aanbevolen. 

Chadash 
Zaterdag 13 augustus zal ds. Holtslag met een aantal 
gemeenteleden en dorpsgenoten en enkele deelnemers 
uit omringde plaatsen in de Franse Alpen vertoeven. Het 
thema van dit jaar is Ontmoet Jezus. Dit naar aanleiding 
van bijbelgedeelten uit het Evangelie naar de 
beschrijving van Johannes. 
Daarnaast zal er gefietst 
worden op onder andere Alpe 
D’Huez en de Col de la Croix de 
fer. Bidt u mee voor goede 
gesprekken en ontmoetingen en 
voor een bewaring op de weg? 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 

Oproep voor pleeggezin 
Tussen diaconie en het 
Sociaal Team van de 
gemeente Molenlanden 
is er soms contact over 
zorghulp.  
We geven de volgende vraag door: 
Voor een jongen van 16 jaar zijn we op zoek naar een 
gezin dat hem onder hun hoede kan nemen gedurende 1 
week in de maand. Het is een creatieve jongen, die 
houdt van gezelligheid. Wel wordt hij gehinderd door zijn 
autisme waardoor hij overprikkeld kan raken. Voor hem 
en zijn ouders wordt dit wat veel en daarom zijn we op 
zoek naar een (pleeg)gezin. Een gezin met jonge 
kinderen is minder passend.  Vanuit het Sociaal Team 
wordt zorg gedragen voor de juiste begeleiding. Voor 
meer informatie kunt u mailen naar 
r.visser@jeugdteamszhz.nl of bellen naar het Sociaal 
Loket, 088-7515000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jongerenstartweekend 

 
Ook dit jaar willen we het jeugdwerkseizoen weer 
starten met het jongerenstartweekend! 
Voor alle jongeren van 12 t/m 18 jaar. Reserveer 
hiervoor alvast het weekend van 30-sept t/m 2-okt! 


