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Bij de diensten  
Zondagmorgen gaat ds. M. Dubbelman voor en maken 
we een officiële start met het nieuwe winterseizoen. 
Het gezamenlijke thema van de Giessenburgse ge-
meentes is: “Kom doe mee”. Na de dienst staat in De 
Rank koffie, thee en limonade klaar. Verder is er voor 
jong en oud de mogelijkheid om met allerlei activiteiten 
mee te doen (spellen, muziek, creativiteit en Bijbelstu-
die). Iedereen is van harte welkom en we hopen dat u 
meedoet!  De avonddienst wordt geleid door ds. L. Hoft-
ijzer uit Rijswijk (N-Br)  

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

   Meeleven 
*Mw. Cora Vermeulen-Voorsluijs (van Marlotstraat 64, 
3381 CE) verblijft op de intensive care van het Beatrixzie-
kenhuis te Gorinchem. Zij is ernstig ziek en in de laatste 
fase van haar aardse leven gekomen. We wensen mw. Ver-
meulen, haar man en familie Gods vrede en zegen toe. 
* Wegens een snelle achteruitgang van zijn lichamelijke 
en geestelijke gezondheid is dhr. H. Boerman (Parallelweg 
140, 3371GG Hardinxveld-Giessendam) vrijdag 20 sep-
tember opgenomen in verpleegtehuis Waerthoven (Kerk-
buurt 200, 3361 BM Sliedrecht). We leven mee met hem 
en zijn vrouw en wensen hen Gods zegen en rust toe. 
*Omdat de eerste operatie niet goed is gegaan, is dhr. Er-
win Meijer (Muggenschans 1, 4254 LS Sleeuwijk) woens-
dag 18 september opnieuw aan zijn schouder geopereerd. 
We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en we 
zullen bidden om Gods zegen over het herstel.  

Vragen n.a.v. preek in de ochtenddienst: 
1.  Wat wil je worden? Wat doet u voor werk? Deze vragen 
worden vaak gesteld en kunnen alleen beantwoord wor-
den door te zeggen wat je doet of kunt. Wat is het gevaar 
daarvan? 
2. Op welke manieren verandert God onze houding t.o.v. 
ons werk en ons doen en laten? 

Meeleven 
*Voor mw. Anneke Kaai en haar man (Neerpolderseweg 
72b-038, 3381 JT) was het de afgelopen periode een 
spannende tijd. Voorzichtig lijkt het de goede kant op te 
gaan en is er dankbaarheid voor hoe het tot dusver is 
gegaan. We zullen bidden om Gods zegen over het herstel.  
*Dhr. Wim Muis (Peursumseweg 22, 3381 KW) begint 
morgen, 23 september, met een nieuwe serie van 10 
chemokuren die hij om de drie weken zal krijgen. We zullen 
bidden om Gods zegen over de behandelingen en om Gods 
zegen en kracht voor hem. 
 

Geboren 
Heel dankbaar en blij zijn Lennert en 
Hanneke Onvlee (Robberstraat 16, 4201 
AK, Gorinchem) met de geboorte van hun 
dochter: Lena Marie Janna. Haar roep-

naam is Lena en zij is geboren op zaterdag 14 septem-
ber. We feliciteren hen van harte met de geboorte van 
hun dochter en we wensen Lennert en Hanneke Gods 
wijsheid en zegen toe bij de opvoeding van Lena. 

Belijdeniscatechisatie 
Ook dit jaar willen we starten met de belijdeniscate-
chese. Een groep gemeenteleden van alle leeftijden die 
nadenken over en/of zich voorbereiden op het afleggen 
van de belijdenis van het geloof in Jezus Christus. Wie 
interesse heeft, kan dit aangeven bij ds. J. Holtslag en 
is welkom om 20.00 uur op zondagavond 29 september 
na de dienst in de Rank. 

Agenda 
24-09 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
     ,,     Start club Immanuël, 19.00 uur Rank 
     ,,     Kerk, catechisatie &kind, 20.00 uur Rank 
27-09 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur  
     ,,    Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
27 t/m 29-09 Jongerenstartweekend 
28-09 Sponsorwandeling Open Doors, 09.00 uur Rank 
(Meewandelen? Aanmelden voor 25-9 via 
wtw.giessenburg@gmail.com  of bel naar 0184-616 300. 
Zie voor meer info De Zaaier of website) 
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Dank 
Wij zijn heel dankbaar voor alle blijken van medeleven na 
het overlijden van onze moeder, Lien Vonk, vooral uit de 
kerkelijke gemeente waar ze zo haar eigen plaats had. 
Ontroerend waren de vele kaarten waarop velen hun herin-
neringen aan mam met ons deelden en ook de persoonlijke 
condoleances. Heel fijn was het ook dat mam nog enkele 
dagen opgebaard mocht staan in de familiekamer van de 
Rank, nog even terug in de kamer waar de vrouwenvereni-
ging Lydia haar vergaderingen houdt en waar mam meer 
dan 40 jaar lid van was. Vol dankbaarheid kijken we terug 
op haar afscheid en willen ook allen bedanken die daaraan 
hebben bijgedragen. Namens de familie, Netty Ploeg-Vonk 

  SDOK 
Afgelopen  zondagmorgen zijn er weer kaarten uitgedeeld 
voor vervolgde christenen via SDOK. Steun door middel 
van de kaarten en gebed werpen hun vruchten af, want 
Zhao Weilang uit China is inmiddels vrijgelaten! Reden tot 
dankbaarheid! Zhao was met andere christenen liederen 
aan het zingen, toen er een inval door de politie plaatsvond 
en ze werd opgepakt. Een maand later 
was iedereen weer op vrije voet, behal-
ve Zhao. Hij werd beschuldigd van “het 
ondermijnen van de staat” en veroor-
deeld tot vier jaar gevangenisstraf.  

Kerk, catechisatie en kind 
Komende dinsdag 24 september starten we het catechi-
satieseizoen met een avond voor de ouders over de vol-
gende vragen: Waarom zou je je kinderen naar catechisa-
tie laten gaan?  Wat is het doel?  Wat doe je als ouders, 
als ze geen zin hebben, of te druk zijn? Verder zullen we 
iets vertellen over de ontwikkeling van een puber en de 
huidige maatschappij. Daarnaast is er ruimte voor onder-
ling gesprek en ontmoeting. Tijd: 20.00-21.30 uur. Plaats: 
zaal 8 van de Rank. Teus Visser & Ds. M. Dubbelman 

Zaaier 
Naast de Nieuwsbrief kennen we vanzelfsprekend ook het 
regionale kerkblad ‘De Zaaier’. Vanzelfsprekend? Niet voor 
iedereen. Maar wie eens proef wil draaien kan De Zaaier 
een half jaar lang gratis proberen. Info over abonnementen 
en aanmelden vindt u op  www.kerkbode-dezaaier.nl.  

Zingend op Weg 
Op vrijdag 4 oktober start het altijd 
gezellige zangclubje ‘Zingend op 
Weg’. Iedereen tussen de 5 en 10 
jaar is van harte welkom om met 
ons mee te zingen. Elke vrijdag-
avond oefenen we van 18.30 tot 
19.15 uur in zaal 5 van De Rank. Je 

mag ook gerust een avondje komen kijken en luisteren 
naar ons. Zing je mee? Dan zien we je graag op vrijdag 
4 oktober, 18.30 uur! Joyce Rietveld, Marijke de Kuiper, 
Ruth van Veldhuizen en Marieke de Ruiter 
(zingendopweg@hotmail.com) 

Bijbelkringen 
Twee weken geleden is als bijlage bij de nieuwsbrief het 
overzicht van de bijbelkringen uitgedeeld. Ons verlangen 
is dat er zoveel mogelijk mensen aansluiten bij een bijbel-
kring. Mocht u de bijlage gemist hebben er liggen nog en-
kele exemplaren op de leestafelbij de toreningang. Neemt 
u er gerust één mee en kijk bij welke kring ú aan wilt 
sluiten.  

Oud metalen 
We zijn nu zo’n half jaar bezig met inzamelen van oude me-
talen. Regelmatig zaten de kruiwagens aan de Neerpolder-
seweg 19 overvol. Op enkele plaatsen, zoals bij het zwem-
bad en de cafetaria’s zijn speciale afvalemmers voor lege 
blikjes geplaatst. We zijn ook blij met onze enthousiaste 
groep sorteerders.  Onze sorteerruimte aan de Heideweg 
heeft echt vorm gekregen. Van een gemeentelid hebben 
we een grote aanhanger geschonken gekregen, waar we 
erg blij mee zijn.  Alles brengt geld op. Oud ijzer en kabels 
vanwege de vele kilo’s koper, lood en aluminium (ook veel 
uit blikjes) vanwege de goede kiloprijs.  Het geheel heeft 
tot nu toe de mooie opbrengst van ruim €1500,= netto 
opgeleverd voor onze diaconale doelen. Hartelijk dank voor 
uw bijdrage. Wilt u ook eens komen meehelpen? Graag! 
Neem contact op met Herman Visser 06-13030331. 
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