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Bij de diensten (Israëlzondag) 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en lezen 
we 2 Koningen 21:1-18 wat gaat over Manasse. Bij de 
uitgang kunt u een exemplaar meenemen van de krant 
Israëlzondag. Na de dienst bent u van harte welkom in 
de Rank om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie, thee of iets fris.De avonddienst is een 
jeugddienst met als thema “Waarom duurt geluk maar 
even?” We leven een leven waar veel mensen in de rest 
van de wereld naar verlangen. Toch komt het gevoel van 
ontevredenheid snel weer opzetten. Waarom verdwijnt 
ons gevoel van tevredenheid en geluk zo snel? Veel 
jongeren zijn bezig geweest met de voorbereiding. 
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. De dienst 
wordt geleid door ds. M. Dubbelman. 

Collecten 
1. Diaconie (Kerk en Israël) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte 

  Kinderlied – Hiney ma tov oema nayim 
Hiney ma tov oema nayim  
shèvet achim gam yachad (4x) 
 
Vertaling:  Komt, ziet hoe goed en 
hoe lieflijk het is, als   broeders tezamen wonen! 
 (Psalm 133) 

Meeleven 
Twee keer moest Mirco van der Sande (Arent van Gent-
straat 13, 3381 AA) geopereerd worden nadat hij, door 
een sprong in een sloot op het startweekend, zowel zijn 
scheenbeen als kuitbeen brak. Vrijdag mocht hij weer 
naar huis, maar hem wacht nog een lange weg van reva-
lidatie. We wensen hem Gods zegen en nabijheid toe. 

Nagenieten  
Nog even nagenieten van de gemeentedag? Dat kan via 
www.hervormdgiessenburg.nl. onder 'laatste nieuws' 
en dan scrollen naar 'film opening winterwerk 2018'. 

  Catechese 
De eerste catecheseavond is inmiddels geweest. Mocht 
je die gemist hebben, sluit dan deze week aan. De brug-
klascatechese is verplaatst naar de  woensdagavond van 
18.15-19.00 uur in zaal 8. De tienercatechese is in dezelf-
de zaal, maar dan op maandag en dinsdagavond van 
19.30-20.30 uur. Van harte welkom! 

Kerk en Israël 
In  1949 stelt de hervormde synode, net na de Tweede 
Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël, een 
Israëlzondag in. Dit wordt de eerste zondag in oktober 
omdat in die periode de grote feesten in het jodendom 
vallen, nl  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en Loofhut-
ten. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het 
kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor  en 
verbondenheid met het volk Israël, bezinning op de rela-
tie van de Kerk met Israël en het gebed voor het volk 
Israël. In dienen, leren en vieren 
zoekt de Kerk de relatie met 
het Joodse volk.  
Ook de diaconiecollecte is bestemd voor Kerk en Israël 
Deze keer voor The Dr.Israel Goldstein Youth Village in 
Jeruzalem.  Het jeugddorp  is een internaat voor jongeren 
waarin Joodse jongeren uit de hele wereld een plaats vin-
den om een opleiding te volgen.  Veel Joden leven ook 
vandaag nog in de diaspora (verstrooiing). Jongeren kun-
nen door dit jeugddorp hun Aliyah (letterlijk: Opgang. De 
terugkeer van de Joden naar Israël) realiseren. Ook jonge-
ren met weinig geld krijgen hier de kans om te bouwen aan 
hun toekomst.   

Zondagsschool 
Afgelopen zondag hebben we genoten van de sketch over 
Haroldje! Het ging over keuzes maken, wij zijn zó druk 
overdag met keuzes dat we er eigenlijk niet bij stilstaan. 
Staan wij wel stil als het gaat om God? Kiezen wij voor 
Hem? Deze zondag gaan we erover 
verder. Dan krijgen de kinderen ook 
een deel van de geloofsbelijdenis 
uitgelegd.  Als je afgelopen zondag 
nog twijfelde of je wel of niet wil 
komen, kom vandaag dan! Lieve 
groet van de leiding.  
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  Wijkindeling scriba 
Vanwege de overdracht van het scribaat naar ouderling A. 
Overduin is zijn wijk opgesplitst en verdeeld. De Pr. Bern-
hardlaan en de Burg. v/d Bruggelaan gaan naar ouderling 
Sjaak Faro. De Nijverheidsweg, Ambachtsweg, C.M. van 
Houwelingweg en Kerkweg 10-26 gaan naar ouderling Bas 
de Hoop. De Wetering gaat naar ouderling Nico Zwij-
nenburg. De Juliana van Stolberglaan naar ouderling Wim 
in 't Veld. Deze indeling zal ook op de website worden 
gepubliceerd. 

Geloof en autisme 
Donderdag 11 oktober zal GZ-psycholoog Anne-Josien 
Huisman spreken over geloof en autisme. Vanuit haar des-
kundigheid en ervaring bij De Hoop GGZ en het ken-
nisinstituut Christelijke GGZ behandelt zij wat autisme 
voor invloed heeft op geloven. Dit is van belang voor wie 
zelf te maken heeft met autisme of er thuis bij de geloofs-
opvoeding of bijvoorbeeld op school mee te maken heeft. 
De avond die om 20.00 uur begint is voor alle leden van de 
gemeenten in het verspreidingsgebied van de Zaaier en 
wordt gehouden in De Rank (Kerkweg 1) in Giessenburg. 
De toegang is vrij. Inloop en koffie/thee vanaf 19:45 uur. 
Bij de uitgang is er een collecte voor de gemaakte kosten.  

Jubileumconcert Aqua Viva 
Op zaterdag 13 oktober viert interkerkelijkkoor Aqua Viva 
haar 15 jarig bestaan door het geven van een concert o.l.v. 
Martin Klop, m.m.v. Testify o.l.v. Bastiaan van der Pijl en 
Asaf o.l.v. Nelly van den Broek. Verder werken een aantal 
muzikanten mee aan dit concert. Het thema is “Samen”. 
Het concert wordt gehouden in de Kerk. Aanvang is om 
20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. Weet u 
welkom! Voor info: aquavivagiessenburg.nl   

  Agenda  
09-10 Vrouwenbijbelstudie, 09.15 uur Rank 
           Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
10-10 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
      ,,   Kledingbeurs WS Rank, zie flyer kerkwebsite  
           08.30-11.30, 13.30-16.30 en 18.30-20.00 uur  
11.10 Vrouwenbijbelstudie, 09.15 uur Rank 
12-10 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
13-10 Jubileumconcert Aqua Viva, 20.00 uur Kerk 

Vrouwen-Event 
Op 9 november hopen we weer een Vrouwen-Event te 
organiseren. Het thema van deze avond is : “Met Hart en 
Ziel”, samen delen wat geloven voor ons betekent.                                                                  
Een gevarieerd en gezellig programma waarin we elkaar 
beter leren kennen. Geef je op via de flyer die deze zondag 
wordt uitgedeeld of stuur een mail naar Vrouwenevent 
2018@outlook.com o.v.v. naam, leeftijd en je eerste en 
tweede keuze wat betreft de workshop die je wilt volgen: 
schilderen,  sloophouten hart beletteren, lied leren, 
bloemstuk maken, sieraad maken. Eventuele opmer-
kingen wat betreft dieet graag doorgeven, dan houden we 
daar rekening mee. Van harte welkom!  Annelies Klop, 
Mirthe van Houwelingen en Rudy Hakkesteegt.  

Reis om de wereld in 80 dagen 
Als iémand over een rijke fantasie beschikte, dan was 
het wel Jules Verne, de schrijver van het boek “Reis om 
de wereld in 80 dagen” (en vele andere titels, zeer 
lezenswaardig!). Let op: nu een vraag: Denkt u dat het 
mogelijk is om in drie avonden door de hele Bijbel heen 
te reizen? Nou nou, hoor ik u denken. Wordt het dan niet 
een heel vluchtige reis waarop je wel van alles mee-
krijgt, maar niets ‘opslaat’? Toch, in het najaar van 
2018 gaan we dat wel proberen. En, het thema leent 
zich er ook goed voor, namelijk: De Heilige Geest als 
Gods krachtige aanwezigheid. Al in het 2e vers van de 
Bijbel komen we Gods Geest tegen, zwevend over het 
water. En door het hele OT heen zien we de werking van 
de Heilige Geest. Daarover zal het de eerste avond 
gaan. Tijdens de 2e en 3e avond zal het gaan om de 
heilige Geest in het nieuwe Testament en willen we de 
bezien hoe de heilige Geest heel persoonlijk met ons 
mee reist. 1e avond: 18 oktober in de Rank, 2e avond 
15 november in de Oude School, 3e avond 29 november 
in de Stigt. Aanvang steeds om 20.00 uur. Leiding: 
Metta Wierenga, docent NT bij het Evangelisch College. 
Reist u mee? Welkom aan boord… 
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