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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen 
Psalm 32. Vanuit het thema Een geheim vreet je op 
willen we kijken naar de toepassing van deze psalm in 
ons leven. De muzikale begeleiding is in handen van Arie 
Jaap de Kok (orgel), Feline van Tuijl piano), en Eliseba 
van Zuthem (fluit).  
In de avonddienst gaat ds. J.B. ALblas uit Katwijk voor.  
We lezen 2 Samuel 9 : 1 - 13 en Lukas 14 : 12 – 14. 
Muzikale medewerking wordt deze dienst verleend door 
Robert van Eijl (orgel/piano).  

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

Agenda 
• 26-08  Maandsluiting Bredero’s hof, 19.00 uur 
• 27-08 Huwelijk Jan Muilwijk & Marije vd Berg 

13.00 uur Kerk 

Huwelijk 

 

Jan Muilwijk (Peursumseweg 95, 3381 KV) en Marije 
van den Berg (Hardinxveld) hopen zaterdag 27 augustus 
in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging 
vindt plaats om 13.00 uur in de kerk. Het toekomstig 
adres van het bruidspaar is Groninger Kroon 15, 3371 
NJ Hardinxveld-Giessendam. Van harte wensen we Jan 
en Marije een schitterende dag toe en Gods zegen over 
hun huwelijk. 
 
 
 
 
 

Kaarten jarige zendingsmedewerkers  

Elke 3e zondag van de maand, zo ook deze zondag, 
worden na de ochtenddienst bij beide uitgangen van de 
kerk een beperkt aantal verjaardagskaarten voor 
zendingsmedewerkers 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. 

Gebedskalender 
De nieuwe gebedskalender 
wordt volgende week zondag, 
28 augustus, uitgedeeld. De 
gebeden 28 augustus t/m 3 
september, zijn genoteerd door 
de leiding van de vrouwen-
bijbelstudie. De kalender is ook 
te lezen op de site van de kerk 
en kan gevolgd worden op de 
kerkapp. De overgebleven 

exemplaren liggen in de Rank en onder de toren in de 
kerk. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail:  
annemarieverspuij@live.nl 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 

 
 
 

Kerkschoonmaak 
Maandag 29 augustus willen we 
de kerk weer een grote 
opfrisbeurt geven. We kunnen 
daar best veel hulp bij gebruiken. 
Wilt u / jij ons weer komen 
helpen? Heel graag. We starten ‘s 
ochtends  om 08.30 uur, ‘s 

middags  om 13.30 uur  en avond om 19.00 uur. En 
uiteraard met koffie, thee, fris, koeken en soep van 
Maaike. Van harte welkom! 

Save the date Open Focus Avond 
Donderdag 1 september is er een Open Focus avond. 
Het thema van deze avond is ‘Waar God je roept’. 

Monumentendag en muziek 
Op zaterdag 10 september 2022 staat de Open 
Monumentendag gepland. De kerk opent haar deuren 
voor bezoekers van 10.00 tot 17.00 uur. Er is ook 
gelegenheid voor muzikanten om te musiceren. Heb je 
tijd en zin om mee te doen, geef je dan op bij Martin Klop 
via njm.klop@planet.nl of stuur een appje naar 06-
15690182. 

Zingend op weg zoekt leiding! 
U heeft ze vast al vaker in een dienst gehoord: ‘Zingend 
op weg’.  Kinderen die zingen voor en over God. Maar dat 
gaat niet zonder leiding. We zijn hard op zoek iemand 

die, met of zonder instrument, het 
zangclubje wil leiden en de kinderen 
meeneemt in de muziek! Vindt jij dit 
leuk, wil je weten wat het inhoudt 
of wat erbij komt kijken? Neem 
contact op met Lotte van Genderen 
(06-26419798) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Barbecue van Meet Me 

Meet Me bestaat 1 jaar! En dat mag gevierd worden! 
Zaterdag 10 september organiseren we weer een 
gezellige barbecue in Schoonrewoerd! Je bent vanaf 
17.00 welkom. De kosten voor de barbecue zijn 15 euro 
per persoon. Kijk voor meer informatie op 
meetmevijf.jouwweb.nl en geeft je uiterlijk 5 
september op.  

Meet Me is het netwerk voor christenen tussen de 25 
en 45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en 
omgeving. Geregeld worden er uiteenlopende 
activiteiten georganiseerd. De verbinding, samen 
ontspannen, de open sfeer en het beleven van mooie 
momenten wordt erg gewaardeerd. 


