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Bij de diensten - Eeuwigheidszondag 
Vandaag is het de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar (de kalender 
van feesten en bijzondere dagen in 
de christelijke kerk). Volgende week 
is de eerste advent (de tijd vooraf aan Kerst). Deze 
laatste zondag wordt ook wel ‘eeuwigheidszondag’ 
genoemd. In de morgendienst zullen we de gemeentele-
den herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Ds. 
M. Dubbelman gaat voor en we lezen Jakobus 4: 13-17 
waarin het gaat over de onzekerheid van ons leven. Na 
afloop van de dienst is er koffiedrinken en de 
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de Rank.  
De avonddienst wordt geleid door ds. K.E. Schonewille 
uit Waardenburg. 

Collecten 
1. Diaconie (Dorcas)  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor hulp aan 
vluchtelingenkinderen met een beperking in Turkije. 

Deo Volente  
– Onder het voorbehoud van Jakobus: 
De term Deo Volente, of afgekort D.V. kom je geregeld 
tegen wanneer mensen het hebben over de toekomst. 
Het zijn woorden uit Jakobus 4: 15 In plaats daarvan 
zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan 
zullen wij dit of dat doen. In de Latijnse vertaling van de 
Bijbel (de Vulgaat) stond voor ‘Als de Heere wil’: Deo 
Volente. Soms verwijzen mensen wel eens naar toe-
komstige plannen en zeggen daarbij: “onder het voorbe-
houd van Jakobus”. Dit verwijst naar dezelfde tekst.   

  Agenda  
28-11 Mannenvereniging, 19.45 uur  
29-11 Rondreis - de heilige Geest, 20.00 uur Stigt 
30-11 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
01-12 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur 
     ,,    World Servants Sinterklaasbezoek aan huis,  
           tussen 16.00-20.00 uur, Reserveringen   via 
           wsgiessenburg@ hotmail.com 
 

Meeleven 
*Mw. Annemarie Verspuij (Bovenkerkseweg 3a, 3381 
KA) mocht zondagmiddag het ziekenhuis al weer verla-
ten. Er is dankbaarheid dat de heupoperatie goed is 
gegaan en we wensen haar Gods zegen bij het verdere 
herstel. 
*Mw. Anja Bos (Doetseweg 30, 3381 KG) is maandag 
19 november, geopereerd in het ziekenhuis te Biltho-
ven. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen 
en zij de volgende dag weer thuis mocht komen. We 
wensen Anja en haar gezin Gods zegen toe. 
*Dinsdag 20 november is Hein van Beuzekom (Peur-
sumseweg 121, 3381 KV) geopereerd aan zijn rug in het 
ziekenhuis te Breda. We zijn dankbaar dat de operatie 
goed is verlopen en hij de volgende dag het ziekenhuis 
weer mocht verlaten. We zullen bidden om Gods zegen 
over de herstelperiode van 6 weken die zal volgen. 
*Dinsdag 20 november is mw. Jannetta Bode-van Die-
ren (Doetseweg 60, 3381 KG) geopereerd in het Bea-
trixziekenhuis te Gorinchem. Net voor de operatie 
moest haar man, dhr. Herrie Bode, i.v.m. benauwdheids-
klachten met spoed opgenomen worden in het Albert 
Schweizerziekenhuis te Dordrecht. We zijn dankbaar 
dat de operatie van mw. Bode goed is verlopen en zij de 
volgende dag weer naar huis mocht. Dhr. Bode is vrij-
dagmorgen 23 november weer thuis gekomen uit het 
ziekenhuis. We wensen hen beiden Gods zegen en her-
stel toe. 

Zondagsschool 
Afgelopen zondag hebben de mees-
te van jullie al de boekenlijst voor 
kerst gekregen. Het kerstfeest van 
de zondagsschool vindt plaats op 
1e kerstdag, aanvang 18.30 uur. 
Als je de lijst nog niet hebt, dan 

krijg je ‘m zo meteen. We zien uit naar een fijn uur met 
elkaar, waarin we onder andere leren hoe wij met elkaar 
om moeten gaan. Zoals de Heere Jezus heeft gezegd: 
heb je naaste lief zoals jezelf. Tot straks! Hartelijke 
groet van de leiding. 
 
 



Meer op www.hervormdgiessenburg.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 

  Moeders in Gebed 
Bid met ons mee voor o.a. de 
kinderen, de leerkrachten en het 
bestuur op CBS De Hoeksteen!  
Bidden voor anderen verrijkt je 
eigen leven. Dat ondervinden we 
zelf als leden van de inmiddels aardig geslonken ge-
bedsgroep. Wat zouden we het fijn vinden als er meer 
ouders met ons mee komen bidden. Dit is dan ook al 
weken een van onze gebedspunten. We heten wel Moe-
ders in Gebed, maar er is geen bezwaar als er ook va-
ders mee zouden bidden. Wees welkom. We bidden aan 
de hand van een vastgesteld formulier en voegen daar 
iedere week gebedspunten aan toe die vanuit de leer-
krachten en klassen worden aangeleverd en vanuit 
algemene informatie van Social Schools. 
Vrijdagochtend 8.30-9.30, locatie: Wilhelminalaan 43. 
Hopelijk tot ziens. Groetjes, Moeders in Gebed. 

Herhaling oproep 
De voorbereidingen voor de kerstpraise voor kids 
(maandag 24 december om 19.00 uur, welkom!) zijn in 
volle gang. We zoeken iemand die het leuk vindt om het 
volgend jaar over te nemen van ons. Het zou fijn zijn als 
diegene dit jaar al mee zou kunnen draaien zodat het 
volgend jaar niet helemaal nieuw is…. Dus denk je na 
het lezen van dit bericht dat dit wat voor jou is? Geef 
het dan door aan Caroline Koekkoek of Dinella Visser. 

  Extra opening boekwinkeltje 
O, kom er eens kijken  
wat ik in het boekwinkeltje vind.  
Peuter, kleuter -en  prentenboeken.  
Ook voor grote mensen is er genoeg te zoeken:  
er zijn kookboeken en boeken over de natuur.  
Het winkeltje is extra open op zaterdag 1 december  

           van 10.30 tot 15.30 uur.  
En de boeken zijn niet duur!  
Elke vrijdag zijn we van 13.00 – 20.00 uur open,  
kom dus gewoon eens Dorpsstraat 55 binnenlopen. 
                De boekenpieten 
 

Presentatie volgende week zondagavond 
Beste gemeenteleden,  
Afgelopen maand mocht ik een bijzondere reis maken 
waarvoor jullie ook gebeden hebben. Omdat ik er nu 
meer over mag vertellen, geef ik graag een presentatie 
hierover volgende week zondagavond 2 december in de 
Rank, na afloop van de dienst. Koffie en thee staan 
klaar. Hartelijke groet, Joop Troost. 

Rondreis – de heilige Geest en wij 

 

De derde avond bouwt voort op de eerste twee: wat 
kunnen wij als gelovigen leren over Gods heilige Geest 
in ons leven en in de kerk? Op welke manieren is God 
door Zijn Geest krachtig aanwezig… We onderzoeken 
het Nieuwe Testament o.a. op de leiding door de Geest, 
op de vrucht van de Geest en op de gaven van de Geest 
voor de kerk. Iedereen is welkom, ook als u eerder geen 
gelegenheid had.  
Donderdagavond 29 november in de Stigt in Giessen-
burg, aanvang 20.00 uur.  

Woonruimte gezocht 
De familie Hoffman is afkomstig uit Zuid-Afrika en ver-
blijft sinds kort in Giessenburg. Het gezin (met twee 
jonge kinderen) wil graag in Giessenburg blijven, maar 
binnenkort moeten zij hun tijdelijke woonruimte verla-
ten. Wie heeft een tip of kan hen helpen aan andere 
(tijdelijke) woonruimte? Bel met Grethe Hoffman: 06-
39424171, of neem contact op met ds. Dubbelman. 
 


