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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J Holtslag  voor en maken 
we een officiële start met het nieuwe winterseizoen.. 
We lezen Job 1 : 13 - 22. Muzikale medewerking wordt 
verleend door Arie Jaap de Kok (orgel), Feline van Tuijl 
(piano), Joyce Rietveld (gitaar), Eliseba van Zuthem 
(dwarsfluit), Gijsbert van Wingerden (basgitaar/zang) 
en Lotte van Genderen (zang).  
In de avonddienst gaat ds A.F. de Fijter uit Goudriaan 
voor. De Schriftlezing deze dienst is Psalm 72 : 12 – 14 
+ 17 – 19 en Mattheüs 18 : 1 – 5. De muzikale begelei-
ding wordt verzorgd door Anneke van Genderen (orgel/ 
piano), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit) en  Annelise 
Dijksman & Miranda Romeijn (zang).  

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

Meeleven 
Afgelopen week is Joas Verspui (Heul 44, 3381 DC) op-
genomen in het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. 
Dit vanwege een gezwel in de nek. Er is grote dank-
baarheid dat hij donderdag in de loop van de dag weer 
mocht thuiskomen om daar de antibioticakuur verder af 
te maken. Het is de hoop dat er deze week meer duide-
lijkheid komt over de oorzaak en het vervolgtraject. 

Gemeenteweekend 
Tijdens dit gemeenteweekend houden we een actie 
voor de voedselbank. Dit jaar zamelen we koffie (250 

gram), koekje en koffiecreamer in. 
Ook vandaag kunnen deze nog 
ingeleverd worden.  
De Gemeentedagcommissie 

 
 
 
 

Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
Eind jaren 60 schreef dr. A.A. van Ruler een boek met 
deze titel. Het telt 22 hoofdstukken en 21 ervan begin-
nen met ‘om’. 21 Redenen om niet te breken met de 
kerkgang. Het eerste hoofdstuk heeft de titel: Om een 
kans op bekering te lopen.   
Bekeerd worden, dat is jezelf ontdekken als zondaar die 
door zijn schuld voor eeuwig verloren is en dan jezelf 
kwijtraken aan de eeuwige genade in de éne Middellaar. 
Het is tot in de kern van je hart getroffen worden en je 
toewenden naar het innerlijke, geestelijke, hemelse 
leven. 
Dit alles is het werk van 
de Heilige Geest die daar 
werkt waar de Bijbel ge-
opend wordt. In de kerk 
bij de Schriftlezing, de 
preek, het luisteren naar 
een psalm loop je de kans dat het gebeurt. Getrokken 
door Christus en door Zijn Evangelie. Bekeerd.  
Het doet me denken aan een man die zonder interesse 
in de kerk zat. Psalm 95:4 werd gezongen. Verhard u 
niet, maar laat u leiden. Tot tranen toe gegrepen liet hij 
zich zijn verdere leven leiden door God.  

Brugklascatechisatie  
Op dinsdagavond 6 oktober willen we beginnen met de 
catechisatie voor de brugklassers. De avonden zijn in 
de Rank van 18.30 uur tot 19.15 uur. Voor meer info of 
vragen kun je bellen of mailen met ds. M. Dubbelman 
(653310, m.dubbelman@solconmail.nl). We hopen jul-
lie te zien. 

Agenda 
29-10  Gebedskring, 20.15 uur kerk 
30-10  Mannenvereniging. 09.45 uur Rank 
02 t/m 04-10 Jongerenstartweekend 
02-10  Boekwinkeltje open, 13:00 – 18:00 uur 
    ,,      Ophalen oud papier 
03-10  Extra opening boekwinkeltje, 10:30 – 15:30 uur 
04-10  Start nieuw seizoen zondagschool 
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 Liturgie morgendienst 
Opw. 798 – Houd vol 
Votum en Groet 
Opw. 729 – Hij is erbij 
Wetslezing 
Psalm 40 : 2 + 3 
Gebed 
Schriftlezing: Job 1 : 13 – 22 
Luisterlied – Verborgen zegen 
Preek 
Psalm 9 : 10 + 18 
Dankgebed en voorbede 
Lied – Toekomst val van Hoop 
Zegen - Collectemoment bij uitgang 

Liturgie avonddienst  
Psalm 17 : 3 
Votum en Groet 
Gezang 20 : 2 + 7 
Gebed  
Schriftlezing: Psalm 72 : 12 – 14 + 17 – 19  

          Mattheüs 18 : 1 – 5 
Psalm 72 : 4 + 7 (N.B.) 
Preek (Mattheüs 18 : 4)   
Psalm 116 : 1 + 4  
Geloofsbelijdenis 
Gezang 330 : 1 + 3 
Dankgebed en voorbede  
Psalm 149 : 3 (N.B.)  
Zegen   
Collectemoment bij uitgang 

Chadash 2021 
Wat was het dit jaar goed om 
in de Franse Alpen met elkaar 
te fietsen en te spreken 
rondom een open Bijbel en zo 
elkaar te ontmoeten. Het the-
ma was: Hou vast wat je hebt. 
Niet afhaken, maar volhouden. 

Heel zichtbaar en voelbaar in de beklimmingen, maar 
ook in het dagelijkse leven. 
Komend jaar hopen we weer met een groep te vertrek-
ken. De week die voor Giessenburg gereserveerd is, is 
van 3-9 juli. Interesse om mee te gaan? Neem contact 
op met ds. J. Holtslag. Aarzel je nog? Leg dan eens je 
oor te luister bij wie dit jaar is meegegaan. Hun ervarin-
gen trekken jou zeker over de streep.  

V&T Mannenontbijt 
We hebben als fiets-/werkgroep in de voorbije week 
nagedacht over het mannenontbijt. “Hoe doe je dat nou” 
– rekening houdend met de huidige leefomstandighe-
den. We denken dat het ontbijt, deze ontmoeting, op 
een verantwoorde manier door kan gaan en zijn enthou-
siast aan de slag met de voorbereidingen. Belangrijk 
voor nu: wat ons betreft gaat het om mannen van 10 – 
100 jaar. Vaders, kom gerust met uw zoon(s). Jongelui, 
breng gerust je vader 
mee! Je mag, maar 
hoeft niet bij elkaar te 
zitten :-) Ook belang-
rijk is dat we zicht krij-
gen op het aantal deel-
nemers. De vraag is dan ook om je vooraf aan te melden 
en zo mogelijk al op redelijk korte termijn. Komende 
dagen bekijken we samen met Rank-beheerder Daan 
Pladdet welk aantal deelnemers we veilig kunnen ont-
vangen. Meer informatie volgt… Goed om te weten: 
Mannenontbijt, zaterdagmorgen 24 oktober van 08.00 
– 09.30 uur. Deelname is kosteloos, wel plaatsen we 
een collecteton bij de uitgang. Aanmelden via e-mail 
vt@hervormdgiessenburg.nl of een app naar 06-
50235236. 

Belijdeniscatechisatie 
Op zondagavond 11 oktober hopen we te beginnen met 
een nieuw seizoen. De lessen vinden plaats in de Rank 
op zondagavond na de avonddienst. We nemen samen 
de basis van het christelijk geloof door en komen daar-
voor ongeveer 15 keer samen. Dit is iets vaker dan eens 
in de twee weken. Voor meer info of opgave: neem 
contact op met ds. Dubbelman (653310, of 
m.dubbelman@solconmail.nl ). 
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 VOOR DE KINDEREN –Zondag 27 september 2020  
 


