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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat onze oudpredikant, ds. L. Lam-
mers uit Heerde voor.  In de avonddienst, waarin ds. J. 
Holtslag voorgaat, lezen we Ezra 3:8-13 en verder 
Haggai 2:2-6. Er is feest in Jeruzalem, maar er wordt 
ook gehuild. Een groot verschil blijkt er te zijn tussen 
jongeren en ouderen en de Heere vindt daar wat van. 
Mede hierom zingen we in de dienst psalm 133 in de 
versie van Opwekking. 

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 
*Het herstel na de operatie verloopt bij Anneke Kaai 
(Neerpolderseweg 72b-038) toch niet zo voorspoedig 
als eerst leek. Laten we bidden om zegen, genezing en 
kracht. 
*Dhr. D. IJzerman (Wilhelminalaan 80, 3381 BR) is af-
gelopen donderdag opgenomen in Waerthoven. We bid-
den voor hem en voor zijn vrouw om Gods kracht en 
nabijheid. 

Huwelijksjubileum 
Aankomende maandag hopen Adriaan en 
Marleen van Houwelingen (Wetering 5, 3381 
DL) te vieren dat zij 25 jaar geleden in het 
huwelijk zijn getreden. We wensen hen sa-

men met Mirthe, Linde en Imke Gods zegen toe en feli-
citeren hen van harte. 

Zondagsschool begint weer! 
Voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 
8 van de basisschool! Vandaag begint 
de zondagsschool weer. Van harte wel-
kom zo meteen! We zien er naar uit om 
jullie te ontmoeten. Zoals de Heere 
Jezus zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen’. 

Lied morgendienst – Waar woont God 
Waar woont God 
In de hoge, in het heilige 
Waar geen mens Hem ziet  
Waar woont God 
Bij de zwakken, bij de kleinen  
Die stuk zijn van verdriet 
 

Daar woont de Here God 
En Hij brengt een keer, in hun lot 
Daar woont God, daar woont God 

  Overleden 
Op zondag 22 september is er een einde gekomen aan 
het aardse leven van Henricus Boerman (Parallelweg 
140, Hardinxveld). Hij mocht 84 jaar oud worden. Twee 
dagen ervoor is hij opgenomen in Waerthoven, omdat 
thuis wonen niet meer mogelijk was. 
Henk Boerman was sinds 23 december 1960 getrouwd 
met Janny Boerman en samen mochten zij uit Gods 
hand vier dochters ontvangen; Hetty, Annette, Carla en 
Corina. In het werkzame leven is Henk Boerman aanne-
mer geweest. Van zichzelf en anderen verwachtte hij 
dat er hard gewerkt werd. Over geloofszaken praten 
was niet iets wat bij hem hoorde. Het geloof zat diep, 
maar er over praten was moeilijk. Door de dementie ver-
anderde dit. De rem was er af en de aarzeling verdween. 
Hij sprak openlijk over zijn geloof. Ook genoot hij intens 
van het meebeleven van de kerkdienst via Kerkweb TV. 
Het was alsof hij erbij was. Iets dat werkelijkheid was 
bij avondmaalsdiensten, terwijl hij nu aan mag zitten 
aan het bruiloftsmaal van het Lam. 
Vrijdag 27 september is hij, na een dienst van Woord en 
gebed in de deze kerk, begraven op de begraafplaats 
aan de Spindermolen te Hardinx-veld-Giessendam. 
In de voorbede willen we zijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen gedenken. Dat de Heere hen wil bijstaan en 
sterken en troosten met het Evangelie dat Jezus het 
volbracht heeft voor allen die op Hem het vertrouwen 
gesteld hebben. 
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Lied voor de avonddienst – Familie 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven  
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 

En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: 
de zegen van God, een eindeloos leven. 
Opwekking 767 

Belijdeniscatechisatie 
Al je gedachten er over laten gaan om dit seizoen de 
belijdeniscatechisatie te volgen? Belijdenis doen is 
geen must, maar we werken er wel naar toe. Jongeren 
en ouderen zijn na de avonddienst welkom in de Rank 
waar we een begin willen maken. En wie weet waar het 
eindigt. Misschien wel met het belijden van de naam 
van Jezus in het midden van de gemeente. 

Catechisatie 
Volgende week beginnen de catechisaties. De brugklas-
catechisatie is op maandag (18.30 uur tot 19.15 uur). 
De catechisatie voor de jongeren vanaf de 2e klas van 
de middelbare school zijn op maandagavond of dinsdag-
avond (19.30 uur tot 20.30 uur). Je bent van harte 
welkom. 

Agenda 
30-09 Start brugklascatechese, 18.30 uur in De Rank 
30-09 /1-10 Start tienercatechese, 19.30 uur, De Rank 
02-10 Vrouwenvereniging Lydia, 9.45 uur in De Rank 
02-10 Mannenvereniging, 19.45 uur in De Rank 
04-10 Ophalen oud papier, vanaf 18.00 uur 

Vooraankondiging Geloofsopvoeding 
Woensdag 9 oktober, aanvang 20.00 uur. 
Avond geloofsopvoeding 12- met Bert Reinds. 
 

Gemeenteweekend 
Allereerst willen we onze hemelse Vader bedanken voor 
het afgelopen gemeenteweekend. We kijken terug op 
vele mooie ontmoetingen tussen jong en oud. 
Wilt u en wil jij nog nagenieten? Dat kan! Ga naar de 
website van de kerk om de film en foto’s van dit 
weekend te bekijken. Er liggen nog gevonden voorwer-
pen, met name van de high tea, in de Rank. De prijzen 
die we over hadden van de bingo zijn naar de kinderclubs 
gegaan. Alle vrijwilligers bedankt voor al jullie inzet!  
Hartelijk groet van de gemeentedagcommissie. 
 

 
 

P.S. De voedselbank heeft de levensmiddelen inmiddels 
ontvangen. Alle gevers worden bedankt! 

Uitnodiging Vakantie Bijbeldag 
Kom je ook naar de VAKANTIE BIJBELDAG? 
Dit jaar is het thema Schatrijk!! 
Wanneer : 25 oktober 2019        Waar: De Rank  
Tijd: 13.00–18.30 uur, je bent welkom vanaf 12.45 uur. 
Opgeven kun je voor 30 september o.v.v. je naam en 
groep via emailadres: KBD.Giessenburg@gmail.com  
(voor avondeten wordt gezorgd). 
Iedereen van 13 jaar of ouder is van harte welkom om 
de leiding te komen helpen. Opgeven kan ook via boven-
staand emailadres. We hopen dat jullie er allemaal zijn 
op 25 oktober, van harte welkom! 
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