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Bij de diensten  
Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. In de 
morgendienst gaat ds M. Dubbelman voor De Schrift- 
lezing is Lucas 9:28-36 over de verheerlijking  
op de berg. Bij de uitgang worden weer verjaar- 
dagskaarten uitgedeeld voor zendingsmedewer- 
kers of hun jarige gezinsleden.   
De avonddienst wordt geleid door ds.  
J.Holtslag. We lezen Psalm 98.  
We brengen de Heere de lof en de dank en gebruiken 
daarbij het Hebreeuwse woord Chadash. 

Collecten 
1. Diaconie (De Hoop) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
de opvang van kinderen in de kansarme wijken van 
Bogotá, Colombia. 

  Meeleven 
*Afgelopen vrijdag is mw. G. Timmer-Versluis (Van Bre-
derodestraat 21, 3381 BA) geopereerd in het UMC. 
Vermoedelijk zal zij begin van de week overgebracht 
worden naar Gorinchem. We bidden voor haar om Gods 
zegen en een goed herstel. 
*De operatie die mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 
72b-38, 3381JT) heeft ondergaan, lijkt het gewenste 
resultaat op te leveren. Dankbaarheid alom. Een dank 
die we in gebed aan God willen brengen. 
*Sinds kort hebben Nico en Annemieke Aalbers de zorg 
over een pleegkind. In de voorbede bidden we om zegen 
en wijsheid. 
*Dinsdag 19 november wordt mw. Zwannie Kortlever-
van Beuzekom (van Delftstraat 6, 3381 BH) geopereerd 
aan haar voet. Deze operatie zou eigenlijk in juni plaats-
vinden, maar moest toen worden uitgesteld. We zullen 
bidden om Gods zegen over de operatie. 

Agenda 
19-11 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
22-11 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
 
 

Meeleven 
Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) kreeg 
afgelopen week een positieve uitslag: het traject van che-
mokuren dat hij de afgelopen maanden heeft ondergaan, 
heeft zijn werk gedaan. We zijn hier heel dankbaar voor. 
Dit betekent dat hij nu ook het laatste en zware traject 
van de behandeling zal kunnen ingaan: de stamceltrans-
plantatie. Het plan is dat hij maandag 25 november zal 
worden opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum te 
Rotterdam voor een laatste  zware chemokuur. Deze kuur 
zal ook tot gevolg hebben dat zijn weerstand naar nul zal 
worden teruggebracht. Negen dagen later, 3 december, 
worden zijn eigen stamcellen (die eerder uit zijn lichaam 
zijn gehaald) weer teruggeplaatst en daarmee zal hopelijk 
het herstel kunnen beginnen. Na de stamceltransplanta-
tie zal hij worden overgeplaatst vanuit Rotterdam naar het 
Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, waar hij twee 
tot drie weken zal moeten verblijven. We bidden om Gods 
kracht en bescherming tijdens de voorbereidingen voor 
deze laatste fase van de behandeling. 

Zondagsschool 
Vanwege het Heilig Avondmaal is er van-
daag geen zondagsschool. Volgende week 
zijn jullie weer van harte welkom. Vergeten 
jullie de boekenlijst voor kerst niet mee te 

nemen!? Je mag het ook brengen aan de Wilhelminalaan 
56. Kijk en luister maar hoe de Heere God aan de ge-
meente vraagt om bij HEM te komen.  

Huwelijksjubileum 
Komende woensdag 20 november hopen 
dhr. A. de Groot en mw. M.C. de Groot-
Sterrenburg (Doetseweg 56, 3381KG) 60 

jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun (klein-) 
kinderen van harte met dit jubileum en we wensen hen 
Gods zegen toe. 

Zegels kamp Bladel – Spaart u mee? 
Spaart u ook alvast voor ons mee? Het gaat om Stoepje 
zegels, Van der Grijn muntjes en AH Perla punten. U kunt 
ze kwijt in de lades onder de toren. Alvast bedankt!  De 
leiding. 
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Lied avonddienst – Opwekking 430 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan  
die mij redding bracht en leven. 
 

U daalde neer van uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Tekst & muziek: Rick Founds, Ned. tekst: Peter van Essen 

  Diaconiecollecte De Hoop 
In 1975 voelden een aantal mensen in Dordrecht zich erg 
betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. 
Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een 
opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten: De 
Hoop. Inmiddels is de opvang uitgegroeid tot een centrum 
waar op verschillende manieren geestelijke zorg wordt ge-
boden. De Hoop heeft de steun en het gebed van kerken 
en vrienden hard nodig. Meer informatie over het werk van 
De Hoop kunt u vinden op de website: www.dehoop.org. 

  Vanuit de kerkenraad 
De jaarbegrotingen 2020 van het college van Kerkrent-
meesters en van de diaconie zijn opgemaakt. Beide be-
grotingen vertonen geen ingrijpende veranderingen t.o.v. 
voorgaande jaren. In de vergadering van december worden 
de begrotingen definitief vastgesteld. Voor de leden van 
de gemeente is er gelegenheid om de begrotingen in te 
zien of daar vragen over te stellen.  
Daarvoor kunt u tot 29 november contact opnemen (bij 
voorkeur via email) met dhr. Arie de Bruin voor begroting 
Kerkrentmeesters adebruin@hervormdgiessenburg.nl en 
voor de diaconie met dhr. Jaap van Oenen 
penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl. 

Adventskalender 2019:  Geef Licht! 
Advent betekent “komst”. We kijken uit naar de komst van 
Jezus, het licht van de wereld. De adventskalender brengt 
u iedere dag een stapje dichterbij Kerst. U kunt de kalen-
der gratis bestellen via Protestantse Kerk, Antwoordnum-
mer 53019, 3503VB Utrecht. Of via 
Petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender  

  Verwondering en dankbaarheid  
Eén dag per jaar noemen we dankdag. En die dag ligt nog 
niet ver achter ons… Mooi was het om tijdens de avond-
dienst te horen hoe onze dankbaarheid zich op meerdere 
lagen mag vormen. Op het hoogste niveau, zo leerden we, 
is het de Here God die ons leven wil vullen waardoor bete-
kenis en uitzicht verkregen wordt. Als we er voor open 
staan is er echter zó veel meer en zó veel vaker aanleiding 
om verwonderd en dankbaar te zijn. Een voorbeeld? Loopt 
u in gedachten even mee naar het 
boekwinkeltje in de Rank en kijk 
daar es rond… We zien een groep 
enthousiaste gemeenteleden die 
het grote boeken assortiment bij-
houdt. We zien een koffietafel waar ‘ontmoeten’ als van-
zelf gaat. We zien jonge en oudere mensen rondscharrelen 
en we zien stapeltjes boeken ontstaan. Mooi dat er nog 
steeds zo veel belangstelling is! We zien ook dat meerde-
re mensen hun bezoek slim combineren voor boeken (en 
koffie) én voor collectebonnen. Als we tot sluitingstijd 
blijven zien we dat er, ondanks de lage prijzen, toch flink 
geteld moet worden om de dagopbrengst te becijferen. En, 
weet u, het totaalbedrag vanuit de boekverkopen is inmid-
dels meer dan € 40.000. We spellen het even: veertigdui-
zend euro. Bestemming: aflossing van de bouwlening voor 
de Rank. Geweldig toch? Bedanken doen we horizontaal; 
alle betrokken mensen. Danken doen we verticaal/om-
hoog aan onze Vader in de hemel. 

  Avond homoseksualiteit 
Van uitstel komt afstel - tenminste, dat zegt een be-
kend spreekwoord. Maar laat dit geval dan de uitzonde-
ring op de regel zijn. Waar gaat het over? Het betreft de 
avondsessie over homoseksualiteit die voor donderdag 
27 november in het V&T-programma is opgenomen. 
Goed om te vermelden dat de sessie op zich wel gehou-
den zal worden, maar deze eerste keer uitsluitend voor 
leden van de kerkenraad, van het pastoraal team en 
voor de bezoekbroeders. Het sterke voornemen is om 
kort daarop een tweede avond te organiseren en daar-
voor een nieuwe uitnodiging uit te laten gaan naar alle 
gemeenteleden.  
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