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Bij de diensten  
De morgendienst is een aange-
paste kerkdienst samen met 
club Immanuël en de deelnemers 
van de aangepaste catechese. 
Het thema van de dienst is: “In 
het schip met…” en wordt geleid 
door ds. M. Dubbelman. Na afloop 
van de dienst is iedereen van harte welkom in de Rank 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie, thee of iets fris. De avonddienst wordt geleid 
door ds. J. Verboom uit Gouda.  

Collecten 
1. Diaconie (Immanuëlproject) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte 

Meeleven 
De operatie die Tony Prins (Wilhelminalaan 28, 3381 
BP) moet ondergaan vindt plaats op woensdag 31 okto-
ber. In gebed willen we hem opdragen en bidden dat de 
operatie mag slagen en al wat kwaadaardig is wegge-
haald mag worden. 

Agenda  
31-10 Mannenvereniging, 19.45 uur Rank  
     ,,    Geloven en iets van je leven maken,  

20.00 uur Rank 
31-10 t/m 3-11 WC-rollenverkoop World Servants 
02-11  Boekenmarkt, 13.00-20.00 uur Rank 
     ,,     Praiseavond One Man Audience, 20.00 uur Kerk 
     ,,     Ophalen oud papier 
03-11 Boekenmarkt, 09.00-14.00 uur Rank 
    ,,     Verkoopdag vrouwenvereniging,  
                                                      09.00-14.00 uur Rank 
 
Vooraankondiging: 
30-11 Stapeldiner jeugdwerk 
 
 
 

Huwelijk 

Morgen, 29 oktober, hopen Pieter de Keizer (Parallel-
weg 37, 3371 GB Hardinxveld-Giessendam) en Rosine 
de Hoop (Peursumseweg 65, 3381 KT) te trouwen in 
het gemeentehuis. Komende zaterdag 3 november wil-
len ze Gods zegen over hun huwelijk vragen in een kerk-
dienst die gehouden zal worden in het Witte Kerkje 
(Amersfoortseweg 47, 3712 BA) te Huis ter Heijde. 
Deze dienst begint om 14.00 uur en iedereen is van har-
te welkom. Op de trouwkaart staat een tekst uit Op-
wekking 705: ‘Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien 
de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad’. Hun nieuwe adres 
wordt: Kees van Dongensingel 86, 3544 KG Utrecht. We 
wensen Pieter en Rosine mooie dagen toe en Gods 
zegen over hun huwelijk. 

  Boekenmarkt 
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november a.s. wordt er een 
boekenmarkt gehouden in het tweedehands boekwin-
keltje. Op de boekenmarkt verkopen we 3 boeken voor 
1 euro! Ook de niet gestickerde boeken in het boekwin-
keltje en de boeken met een oranje sticker zijn 3 voor 1 
euro! Op vrijdag bent u van 13.00 tot 20.00 uur welkom 
en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur. 

Zondagsschool 
Na een week vakantie waarin de herfst langzaamaan uit 
haar jas komt, begint vandaag de zondagsschool weer! 
Het is echt fijn dat er zoveel kinderen komen. Een zegen 
voor de gemeente en voor het oog van de Heere God! Hij 
werkt en zal nooit stil zitten om Zijn 
kinderen te leren om te geloven!  De 
uitnodiging blijft voor de kinderen die 
nog niet geweest zijn of misschien 
niet durven. Wij (de leiding) zien uit 
naar een fijn uur.  
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Praiseavond – 2 november 
Aanstaande vrijdagavond 2 november organiseert One Man 
Audience een Praiseavond in de kerk met het thema:  I am 
with you always (Mattheüs 28:20). Vanaf 19.30 uur staat 
er koffie en thee klaar, we beginnen om 20.00 uur. Na af-
loop (ca. 21.00 uur) kan je nog even blijven hangen voor 
een hapje en een drankje! De ticketverkoop is aan de deur, 
dus neem je losgeld mee! Er is geen vaste ticketprijs; je 
mag zelf de prijs van je ticket bepalen! De opbrengst 
hiervan is voor World Servants. Zij zullen ook hun mede-
werking verlenen tijdens de avond. Kom je ook zingen met 
de band?! Iedereen is van harte welkom! 

 Gemeenteraadsverkiezing Molenlanden 
Boeit dat ons eigenlijk… die ver-
kiezingen voor de gemeenteraad van 
de nieuwe gemeente Molenlanden? 
Nou, het ráákt ons in ieder geval wel! 
De uitkomst ervan en de uitgangs-
punten die daarna zullen gaan gelden 

hebben direct invloed op onze leefomgeving. Daarom 
getuigt het van wijsheid als we op woensdag 21 november 
het rode potlood goed voorbereid ter hand nemen. Vanuit 
V&T organiseren we op maandagavond 12 november een 
sessie “Politiek & Principes”. Dat wordt nuttig én leuk, 
want we gaan niet alleen de verkie-
zingsprogramma’s doorbladeren en 
naast Bijbelse en eigen principes 
leggen, maar na de pauze gaan we 
een heuse raadsvergadering na-
bootsen. Daarin zal een heikel punt 
aan de orde gesteld worden 
waarover de discussie pittig zal 
zijn. Wout de Jong neemt de rol van burgemeester op zich, 
dus die stoel is alvast bezet. U/jij mag kiezen of je in het 
college, de coalitie of in de oppositie wilt. Kom en doe 
mee! Maandag 12 november, de Rank, aanvang 20.00 uur.  

Verkoopdag vrouwenvereniging Lydia 
Op zaterdag 3 november vindt van 9.00-14.00 uur de 
jaarlijkse verkoopdag van vrouwenvereniging Lydia 
plaats. Zijn er nog dames (en heren) die iets willen bak-
ken voor de verkoopdag? U kunt dit ‘s morgens afgeven 
in De Rank. 
 

Vacature diaken 
Zoals zondag 21 oktober jl. reeds afgekondigd is de ker-
kenraad dankbaar te kunnen melden dat broeder Erik Donk 
zijn benoeming tot het ambt van diaken heeft kunnen 
aanvaarden. Met zijn besluit zijn alle vacatures vervuld. Er 
zijn geen bezwaren ontvangen tegen de bevestiging van 
de nieuwe broeders Sijmen van de Vlies en Erik Donk. De 
bevestigingsdienst zal plaats vinden in de morgendienst 
van zondag 2 december. In deze dienst zal ook broeder Ed 
Bohré nog worden herbevestigd. 

 Gewoon Gastvrij – 11 november 
Herinnering aan uw opgave voor Gewoon Gastvrij, het bij 
elkaar op de koffie gaan, terwijl u elkaar niet zo goed kent 
op zondagmorgen 11 november na afloop van de morgen-
dienst. Uw opgave, met vermelding van voorkeur voor op 
bezoek gaan of bezoek ontvangen, uiterlijk 4 november bij 
Jeroen Koekkoek, j.koekkoek10@kpnplanet.nl, van We-
nastraat 2  

Stamppotbuffet World Servants 
Op 16 november a.s. organiseert World Servants een 
stamppotbuffet in De Stigt. Leuk voor het hele gezin, jong 
en oud. Geniet van de gezelligheid met elkaar, wat drinken 
en een bord met heerlijke stamppot! Het menu bestaat uit 
boerenkool, hutspot, zuurkool en andijvie. Als afsluiting is 
er koffie/thee/limonade en wat lekkers. De inloop is om 
17.45 en het begint om 18.00 uur. De kosten voor een 
kind t/m 12 jaar bedragen €10,- en voor een volwassene 
€15,-.Graag contant aan de deur betalen. Opgeven kan via: 
stamppotbuffetWS@gmail.com  of 06-42760655.  

Mannendag zaterdag 3 november 
Henk Binnendijk en Hans Maat zijn de sprekers op de 
Mannendag Alblasserwaard van dit jaar. Zij zullen ons 
meenemen in het thema: “Ik ... een man naar Gods hart?” 
Daarnaast is er ruimte voor gebed, ontmoeting, het zingen 
van liederen, koffie en de lunch. Een dag als deze is een 
uitgelezen moment om je te richten op God en de manier 
waarop je Hem als man kunt volgen. Van 9.30 uur tot 
16.00 uur in De Bron in Hardinxveld. Aanmelden kan op 
mannendag-alblasserwaard.nl/aanmelden. Er gaan meer 
mannen uit onze gemeente, dus je hoeft niet alleen te 
gaan en carpoolen of meefietsen kan. Meer info? 
gijsbertvw@gmail.com.  
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