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Bij de diensten - Eeuwigheidszondag  
In de morgendienst herdenken we de 
gemeenteleden die in het afgelopen 
kerkelijk jaar overleden zijn. We noe-
men in het midden van de gemeente 
hun namen. De prediking is deze dienst naar aanleiding 
van Psalm 23. Na de dienst is er gelegenheid om door 
te spreken en elkaar te ontmoeten in de Rank. Koffie, 
thee en fris staan klaar. Vanzelfsprekend mogen we in 
de ontmoeting met elkaar ook God ontmoeten en met 
elkaar bidden om Zijn troost, kracht en bijstand. De 
avonddienst wordt geleid door ds. M. Vastenhout uit 
Eethen.  

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

  Agenda 
27-11 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
    ,,     Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
29-11 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur  
    ,,     Stapeldiner jeugdwerk 

Huwelijksjubilea 
*Op vrijdag 29 november zijn Henk en Elly Verspui (Wil-
helminalaan 16, 3381 BP) 45 jaar getrouwd. Van harte 
feliciteren we hen met dit jubileum en 
wensen we hen samen met kinderen en 
kleinkinderen Gods zegen toe. 
*Zaterdag 30 november zijn Arie en Wil van Krieken 
(Neerpolderseweg 33b, 3381 JP) 40 jaar getrouwd. We 
feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkind van harte 
met het huwelijksjubileum en Gods zegen wensen. 

Bedankt! 
Bedankt voor de vele kaarten en bloemen die wij moch-
ten ontvangen voor ons 55-jarige huwelijk! 
Engel en Rita Boer 
 

  Meeleven 
*Maandag 25 november zal Maureen van Pelt (Boven-
kerkseweg 6, 3381 KB) in de Sint-Maartenskliniek in 
Nijmegen geopereerd worden aan haar enkel. In de voor-
bede bidden we om Gods zegen, opdat de operatie mag 
slagen en er een goed herstel mag volgen 
*Dhr. Jan van de Vlist (Wilhelminalaan 37, 3381  BN), 
zal vrijdag 29 november geopereerd worden en een nieu-
we heup krijgen. We hopen en bidden dat alles goed mag 
verlopen en wensen hem Gods zegen toe. 
*Met grote vreugde mocht na een opname van vele we-
ken in het Erasmus MC en na een tweede operatie Anne-
ke Kaai (Neerpolderseweg 72b-38, 3381 JT) weer 
thuiskomen. Met haar en haar man zijn we de Heere God 
dankbaar en bidden we om Zijn zegen over het verdere 
herstel. 
*Mw. G. Timmer–Versluis (van Brederodestraat 21, 
3381 BA) is afgelopen donderdag vanuit het ziekenhuis 
overgebracht naar Waerthove. Ze verblijft daar voor ze-
ker zes weken op kamer 212 (Kerkbuurt 200, 3361 BM 
Sliedrecht). We wensen haar Gods zegen toe bij het 
verdere herstel. 
*We zijn dankbaar dat de operatie van mw. Zwannie 
Kortlever-van Beuzekom (van Delftstraat 6, 3381 BH) 
afgelopen dinsdag goed is gegaan. We wensen haar 
Gods zegen bij het verdere herstel waarvoor, naar 
verwachting, vier tot zes weken nodig zullen zijn.  
*Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) 
wordt maandag 25 november opgenomen in het Eras-
mus MC te Rotterdam voor de laatste fase van zijn 
behandeling. Hij krijgt eerst een laatste zware chemo-
kuur die ook tot gevolg heeft dat zijn weerstand naar 
nul wordt teruggebracht. Als alles volgens plan blijft 
verlopen, vindt vervolgens op 3 december de stamcel-
transplantatie plaats. We bidden om Gods kracht en be-
scherming voor hem en om Gods zegen over de behan-
deling. 
*Mw. Petra Meijer-Freeke (Muggenschans 1, 4254 LS 
Sleeuwijk) wordt komende dinsdag of woensdag geope-
reerd aan haar evenwichtsorgaan in het UMC te Utrecht. 
We bidden om Gods zegen over de operatie en om een 
goed herstel. 



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 

Meeleven 
*In februari 2017 zijn er bij Wim Muis (Peursumseweg 22, 
3381 KW) op meerdere plekken uitzaaiingen vastgesteld. 
Hij heeft vervolgens meerdere behandelingen ondergaan 
om de voortgang van de ziekte tot stilstand te brengen en 
dat is lange tijd redelijk gelukt. Afgelopen september wer-
den er helaas uitzaaiingen op zijn lever gevonden en is hij 
opnieuw begonnen met een chemokuren om de groei hier-
van te stoppen. Afgelopen woensdag kreeg hij helaas de 
zeer teleurstellende mededeling dat dit niet gelukt is. De 
uitzaaiingen in zijn lever zijn inmiddels zo fors toegeno-
men dat verdere behandeling geen zin meer heeft. We bid-
den om Gods kracht, troost en zegen voor Wim en Anneke. 
*Dhr. Martin Duijm (Doetse Vliet 21, 3381 HA) is 30 okto-
ber geopereerd en daarbij is een tumor in zijn darmen weg-
gehaald. De operatie is goed verlopen en ook het herstel 
gaat voorspoedig. Wel kreeg hij afgelopen dinsdag verdere 
uitslagen en blijkt toch dat preventief chemokuren nodig 
zijn. Deze behandeling, waarmee hij binnenkort start, zal 
drie maanden in beslag nemen. In de dienst zullen we bid-
den om Gods zegen voor hem en over de behandeling. 

Voorbereiding oogstfeest 2019 
Op 2 november vertrokken wij om 8.15 uur met 10 man/ 
vrouw naar de gevangenis in Dordrecht. Niet om er perma-
nent te verblijven maar om er de nodige hulp te bieden bij 
het voorbereiden van een maaltijd. De volgende dag zou er 
vanwege het Oogstfeest een versbereide maaltijd zijn 
voor de 350 gevangenen. O.l.v. een enthousiaste hobby-
kok en zijn assistente hebben wij 30 pompoenen met de 
nodige uien gesneden voor de soep. Tevens 100 kg aard-
appelen voor patat geschild/gesneden en 80 kg appels 
voor o.a. appelmoes. Rond 13.45 uur was de klus geklaard 
en na de heerlijke patat geproefd te hebben gingen we 
weer huiswaarts. Om 14.30 uur stonden wij weer vrij en 
blij in Giessenburg. Geschreven door Frida Bogerd. 

  Als kanker je raakt 
Onder de toren en in de Rank liggen brochures uitgegeven 
door de stichting Als kanker je raakt. De stichting is een 
initiatief van Rita Renema-Mentink en Arie v.d. Veer (EO).  
Zij weten uit eigen ervaring welke vragen en worsteling 
kanker met zich meebrengt. Zij willen samen met andere 
ervaringsdeskundigen mensen met (zingevings-) vragen 
op weg helpen.  

  Credo diner (60+) 
Het is adventstijd. We kijken uit naar kerst en naar het 
Licht dat in de wereld is gekomen. Ook mogen we elkaar 
rond de kersttijd vaak ontmoeten in diensten en allerlei 
andere activiteiten. Gezien de hoeveelheid aan activitei-
ten, is besloten dat het Credo kerstdiner in een nieuw jas-
je wordt gestoken: het Credo Voorjaarsdiner (60+). Dit 
gaat plaats vinden op vrijdagavond 27 maart 2020. We 
wensen iedereen een gezegende advents-/kersttijd toe. 

  Into the Wild!  
Dit is een oproep aan 
alle volwassen mannen 
die zin hebben in een 
mooi avontuur en niet 
bang zijn om fysiek en 
geestelijk uitgedaagd te 

worden! Voor deze mannen organiseren we ‘Into the 
Wild’ - een 5 daags avontuur in het grootste natuur-
gebied van Noorwegen. Een fysieke en geestelijke tocht 
waarbij lopen door de schitterende natuur, mijlenver van 
de bewoonde wereld, en prikkelende en inspirerende 
bijbelstudies elkaar afwisselen. Klinkt goed?! Hou dan 
alvast het Hemelvaartsweekend (21-25 mei 2020) vrij 
in de agenda! Meer informatie en de mogelijkheid tot 
opgeven volgt snel! Kun je niet wachten, 
neem dan contact op met Ronald O., Bart 
v. G., Arjen de H., Jelle K of Coen v. G. of 
stuur een mailtje naar  intothewild.norway@gmail.com 

Een handvol koren 
Ook dit jaar wordt door de Zendingscommissie het 
dagboekje Een handvol Koren van de GZB verkocht. Bij 
degenen die vorig jaar een boekje hebben gekocht, zal een 
commissielid weer langs komen om het boekje aan te 
bieden. Als u vorig jaar dit dagboekje niet had, kunt u er 
een bestellen bij Josette Kemkes  (kemkes@hetnet.nl 
/653282). Het dagboekje kost €12,50. Hiervan komt € 8,- 
ten goede aan het werk van de GZB. Het is een dagboek 
voor jong en oud, geschreven door predikanten, jongeren-
werkers en zendingswerkers. Elke dag biedt twee over-
denkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te 
lezen en één voor persoonlijke bezinning. Het is het best 
verkochte dagboek van Nederland.  
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