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Bij de diensten  

De morgendienst is een aangepaste kerkdienst samen 
met club Immanuel en de deelnemers van de aangepas-
te catechese. Het thema van de dienst is “Veilig in de 
Ark” en deze wordt geleid door ds J. Holtslag. Na afloop 
is iedereen van harte welkom in de Rank om elkaar te 
ontmoeten en met elkaar iets te drinken.  
De avonddienst wordt geleid door ds. M. Zeeman uit 
Hoogblokland. 

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

   Meeleven 
• De afgelopen week is mw. Rika van de Koppel (Prins 

Bernhardlaan 2, 3381 AV) geopereerd in het Beatrix-
ziekenhuis. De volgende dag mocht zij weer thuis ko-
men uit het ziekenhuis.  We hopen met haar om een 
goede uitslag en wensen haar Gods zegen over het 
herstel. 

• Dhr. Daan IJzerman (Wilhelminalaan 80, 3381 BR) zal 
voorlopig in Waerthoven blijven totdat er elders een 
geschikte plaats voor hem is. We wensen hem en zijn 
vrouw Gods zegen toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inzameling voor oogstmaaltijd 
In verband met het oogstfeest in de gevangenis wordt 
een oogsttafel gemaakt van ingezamelde groenten en  
fruit. Het gaat om aardappelen, pompoenen, spitskolen, 
rode- en witte kolen, sinaasappels, appels, paprika’s, 
winterwortels, bruine bonen, witte bonen, spliterwten, 
(snoep-) tomaten, uien, rode bieten e.d. Vandaag kunt u 
het inleveren onder de toren en 
in de Rank. Tot en met vrijdag 1 
november kunt u uw groenten 
en/of fruit ook brengen bij Jannie 
en Arie de Jong, (van Drenck-
waertstraat 17). De tien vrijwilli-
gers nemen alles zaterdag 2 no-
vember mee naar de P.I. in Dor-
drecht. Dank namens de diaco-
nie en stichting Exodus. 

  Belijdeniscatechese 
Dinsdagavond komt de belijdenisgroep bij elkaar. Wil je 
aansluiten meldt dit bij ds. J. Holtslag. Mede omdat 
deze avond niet in de Rank plaats zal vinden. 

Zondagsschool 
Vandaag is er weer zondagsschool. 
Allemaal van harte welkom, direct na 
de morgendienst! 
 
 

Agenda 
30-10 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
     ,,     Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
31-10 2e Rondreis door de Bijbel, 20.00 uur de Stigt  
 1-11  Boekenmarkt, 13.00-20.00 uur Rank  
    ,,     Ophalen oud papier 
 2-11  Boekenmarkt, 10.30-15.30 uur Rank 
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Rondreis door de Bijbel –lichte verwarring 
 
 
 
 
 

Donderdagavond 17 oktober was de 1e avond waarin de 
Bijbel centraal stond. Vanwaar dan die lichte verwar-
ring? Nou, dat kwam door de prikkelende vragen, bij-
voorbeeld: Moeten we de Bijbelse boodschap (altijd) 
letterlijk nemen of is het soms/vooral symbolisch 
bedoeld? En ook: gelden alle Bijbelse 'aanwijzigingen' 
ook vandaag de dag of is een aantal daarvan niet meer 
relevant... Heeft u zelf ook wel eens dit soort vragen en 
wilt u samen met gemeenteleden en onder leiding van 
Metta Wierenga zoeken naar richting, naar antwoor-
den? Kom dan gerust naar de tweede sessie, 
donderdagavond 31 oktober. Locatie: de Stigt - aanvang 
20.00 uur. Welkom!  

Rondreis door de Bijbel – Leviticus 
Het boek Leviticus wint geen prijzen als populairste 
boek in de Bijbel. Het is voor velen vrij onbekend. Daar-
om de vraag: welke rol speelt het boek in het geheel van 
onze Bijbel? Leviticus beschrijft hoe het volk Israël in 
Gods nabijheid kan leven, waarmee het boek al een 
belangrijk thema van het Nieuwe Testament aanraakt: 
hoe maakt Jezus Christus het mogelijk dat wij als 
gelovigen in Gods nabijheid kunnen leven… Ook hier-
over gaan we spreken tijdens de Rondreis door de Bijbel, 
maar dan zijn we al wel op 14 november in De Oude 
School in Giessen-Oudekerk. Aanvang 20.00 uur. 
Welkom!  
 
 
 
 
 

Mannendag zaterdag 16 november 
Hans Maat en Johan Terlouw zijn de sprekers op de 
Mannendag Alblasserwaard van dit jaar. Zij zullen ons 
meenemen in het thema: “Man ... wat laat jij los?” 
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 9.15 
uur tot 16.00 uur. Locatie: De Bron, Maasstraat 1, 
Hardinxveld. Aanmelden kan op  
mannendag-alblasserwaard.nl/aanmelden.  
Meer info?  gijsbertvw@gmail.com 

  Vrijwilligers  voor zorg/aandacht ouderen 
Bij de hulpdienst van de diaconie komen verschillende 
vragen binnen voor (bezoek-)vrijwillig(st)ers, voor con-
tact, hulp en wat ondersteuning van ouderen, die dat 
nodig hebben. We zoeken (extra) vrijwilligers die met 
liefde en aandacht hiervoor beschikbaar willen/kunnen 
zijn. Soms benaderen we hiervoor gemeenteleden. Ook 
willen we graag weten, wie eventueel beschikbaar is. 
U kunt reageren naar de diakenen of opgaven doen via 
diaconie@hervormdgiessenburg.nl. Voor eventuele vra-
gen kunt u terecht bij Jan Verspuij via 06-53784406. 

Boekenmarkt  
Vrijdag 1 november van 13.00-20.00 uur en zaterdag 2 
november van 10.30-15.30 uur is er in De Rank een  
boekenmarkt. We verkopen drie boeken voor 1 euro. Ook 
de boekwinkel is gewoon open. Coby de Bruijn komt  
kaarten verkopen en u bent van harte welkom voor een 
kopje koffie en thee. 
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