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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds J. Holtslag  voor en en lezen 
we Job 3 en Jakobus 4 : 13-17. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Martin Klop (piano/zang), Annelise 
Dijksman (harp/zang) en Julia Dubbelman (zang).  
De avonddienst wordt geleid door ds M.H. Vastenhout 
uit Eethen. De schriftlezing is Jeremia 12 : 1–6. De mu-
zikale begeleiding wordt verzorgd door Scott Baks (or-
gel/piano), Naomi de Jong (dwarsfluit), Esther de Kui-
per (saxofoon),  Daniël Holtslag & Lukas de Jong 
(zang).  

Collecten 
1. Diaconie (St. Schuldhulpmaatje)  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte 

Meeleven 
*Vorig jaar zomer werd bij mw. Martine van Noordennen 
(van Brederodestraat 59, 3381 BB) ontdekt dat de kan-
ker bij haar was teruggekeerd. Het was vervolgens 
bijzonder om te zien hoe goed de verschillende behan-
delingen die zij onderging aansloegen. Vanaf januari van 
dit jaar krijgt zij immunotherapie en vorige week kreeg 
zij uitslag van het onderzoek dat liet zien dat deze be-
handeling goed werkt. We zijn hier opnieuw dankbaar 
voor en we wensen haar en haar gezin Gods zegen toe. 
* Dhr. Vas Rietveld (Slingelandseweg 9, 3381 KZ) heeft 
vrijdag 16 oktober zijn laatste bestraling ondergaan in 
het UMC te Utrecht. Het doel van het traject van bestra-
lingen was om de groei van de tumor af te remmen, of 
tot stilstand te brengen. In de dienst zullen we bidden 
voor hem en zijn vrouw. We zullen vragen om Gods 
zegen over de behandeling en het verdere proces. 

Agenda 
I.v.m. herfstvakantie deze week geen catechisatie 
24-10 Mannenontbijt, ontbijtservice thuis (zie bericht 
verderop in de nieuwsbrief) 

Huwelijksjubileum 
Dinsdag 20 oktober zijn Piet en Rinie 
Groeneveld–Holster (Emmalaan 16, 
3381AJ) 25 jaar getrouwd. Van harte 
willen we jullie samen met de kinde-
ren en de kleinkinderen feliciteren met deze dag. Voor 
de verdere weg door dit leven wensen we jullie Gods 
zegen en kracht en nabijheid toe. 

Bijbelcrèche 
Voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool is er 
de mogelijkheid om tijdens de kerkdienst de Bijbel-
crèche te bezoeken. We zingen, lezen een Bijbelverhaal 
en doen een verwerking. Hierbij maken we gebruik van 
de methode Op Stap van de HGJB.  
Sinds kort draait de Bijbelcrèche weer, daar zijn we heel 
blij mee. Hoe dit in het komende winterseizoen gaat zijn 
is natuurlijk onbekend. Omdat het advies is om thuis te 
blijven bij klachten die zouden kunnen wijzen op Corona, 
hebben we een grotere groep vrijwilligers nodig. Dus 
lijkt het je leuk om mee te draaien, meld je dan aan bij 
Christine Vink (cencvink@hotmail.com). Als je het leuk 
vind om dit te organiseren, en dus wat meer op de ach-
tergrond te werken, dan zijn we ook heel blij als je het 
team komt versterken! Meld je dan ook bij Christine. 
Vanwege de beperking in het aantal kerkgangers willen 
we de crèche en bijbelcrèche openstellen ook voor de 
kinderen van wie hun ouders de kerk niet bezoeken. 
Zodat zij in alle rust thuis de dienst kunnen volgen. Om 
een beetje in te kunnen schatten hoeveel kinderen er 
komen willen we vragen je kind(eren) voor zaterdag 
17.00 uur aan te melden bij Lianne van Oenen (06-
83702867). Graag voornaam van het kind + leeftijd. 
Het is de bedoeling dat ouders zoveel mogelijk buiten 
de Rank blijven bij het wegbrengen en ophalen van hun 
kind(eren). 

Zondagsschool 
I.v.m. de herfstvakantie is er deze week 
geen zondagsschool. Volgende week 
zijn jullie weer van harte welkom! 
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Diaconiecollecte – St. Schuldhulpmaatje 
Het recht om goed te doen 
Vanuit je hart het goede doen,  
En omzien naar elkaar. 
Een aai, een knuffel, een kleine zoen, 
Sta voor een ander klaar. 
 

Vanuit je hart het goede doen, 
Voor jou stelt het niks voor. 
Het voelt niet meer dan goed fatsoen, 
Maar je helpt er een ander door. 
 

Samen oplopen, samen gaan, Je hebt je naaste lief. 
Samen dat is sterker staan, Je geeft nieuw perspectief. 
 

Je brengt een leven weer op orde, 
Hebt richting aangebracht. 
Klaargestoomd voor de volgende horde, 
Zo had je dat bedacht. 
 

Een leven maakt een nieuwe start, 
Het licht kan weer op groen. 
Vanuit Gods liefde, vanuit je hart, 
Het recht om goed te doen. 

V&T Mannenontbijt 

 
 

Wij mannen worden niet graag ingehaald, en zeker niet 
door de werkelijkheid. Maar in de voorbije week gebeur-
de dat wel. De omstandigheden in onze samenleving en 
de daarbij passende maatregelen zetten ons er toe aan 
om het mannenontbijt te annuleren. Tenminste, de fy-
sieke uitvoering in de Rank. Wél willen we de ontbijt-
thuisservice doorgang laten vinden. We richten ons 
daarbij op ouderen en kwetsbaren. Flink wat mannen 
hebben zich er al voor aangemeld en omdat we toch 
rijden voorzien we (waar aan de orde) hun wederhelft 
met plezier ook van zo’n overheerlijk ontbijtje. Opgeven 
kan nog tot woensdag 21 oktober. Via e-mail 
vt@hervormdgiessenburg.nl  of een app/belletje naar 
06-50235236. 
 

Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
Wat gebeurt er in de 
kerk en ligt daar ook 
een motief om er naar 
toe te gaan? Deze 
vraag stelt Van Ruler 
in zijn vierde ant-
woord en als titel 

geeft hij mee: Om de existentie ten volle te beleven. Nu 
klinkt dit filosofisch en als een reden om af te haken. 
Niet doen. Het wordt duidelijk. 
Als eerste bedoelt Van Ruler dat een mens niet vege-
teert als een plant. Een plant is slechts een plant, een 
mens daarentegen kan zich tegenover de wereld stellen 
en die omvormen en veranderen. Creativiteit is hier een 
vorm van. Maar ook het bewust zijn dat er een God is. 
Een schepper van alle dingen. Juist in de kerk wordt dit 
aspect van mens zijn aangeboord. Het bewust worden 
van en gericht zijn op God. Het maakt dat het leven niet 
oppervlakkig geleefd wordt, maar diepte krijgt doordat 
de mens zich richt naar boven. Een mens die dit doet, 
komt tot de ontplooiing van zichzelf zoals God de 
Schepper dit bedoeld heeft. Leven voor Gods 
aangezicht. 
Dit is gelijk het tweede punt dat Van Ruler in dit ant-
woord betrekt. Leven voor Gods aangezicht maakt een 
mens bewust dat hij er is. In de kerk worden we ons 
bewust dat we het leven van God gekregen hebben. Ik 
ben er en door Gods genade mag ik er zijn. Je zou kun-
nen zeggen dat in de kerk het doodgewone leven ten 
volle beleefd wordt. Volkomen bewust dat God mij 
geschapen heeft. 
In de kerk wordt dit wonderlijke van het mens zijn op 
vreemde manieren vorm gegeven. Bidden, zingen, de 
geloofsbelijdenis op zeggen, collecte, schriftlezing, 
verkondiging, dopen, avondmaal vieren. Het lijkt alle-
maal overbodig en weinig zinvol. Alleen wanneer we al 
dit gekke doen beseffen we pas ten volle het vreemde 
van het zijn en van het menselijke bestaan. Daarom: hoe 
vreemd en overbodig de kerkgang ook mag zijn, juist 
daarom is deze wezenlijk. Wie de kerkgang mist, mist 
het eigenlijke van zichzelf en van alles. 

Vakantie ds. Holtslag 
Vanaf maandag 19 oktober heeft ds. Holtslag een week 
vakantie. Bij zaken van pastorale aard kunt u zich wen-
den tot de wijkouderling of tot ds. Dubbelman. 
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  Liturgie morgendienst 
Gezang 26 : 1 
Votum en groet 
Psalm 22 : 1 (N.B.) 
Wetslezing 
Gezang 126 : 3 
Gebed 
Schriftlezing: Job 3  
Psalm 73 : 6 
Schriftlezing: Jakobus 4 : 13 - 17 
Op Toonhoogte 402 – God kent jou 
Preek 
Gezang 124 : 2 + 3 + 4 
Dankgebed en voorbede 
Opw. 807 – God van licht 
Zegen / Collectemoment bij uitgang 

Kinderlied – God kent jou 
God kent jou vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binnenin 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet 
 
En weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou. 
Ja, Hij houdt van jou. 
Ja, Hij houdt van jou en mij.  
 
God kent jou… 

Liturgie avonddienst  
Psalm 107 : 1 (N.B.)  
Votum en Groet 
Psalm 107 : 4 (N.B.) 
Gebed 
Schriftlezing : Jeremia 12 : 1 - 6 
Psalm 73 : 1 + 2 + 3 (N.B.) 
Preek – ‘Een kritisch gesprek met God’   
Gezang 442 : 1 + 2 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 118 : 14  
Dankgebed en voorbede 
Gezang 316 
Zegen    
Collectemoment bij uitgang 

Opw. 807 – God van licht 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont (3x) 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
 
God van licht… 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust 
 
God van licht... 
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Open Doors - Schrijfactie 
Door het Coronavirus is het momenteel niet mogelijk 
om een fysieke schrijfactie te doen. Daarom heeft Open 
Doors nu de mogelijkheid om digitaal/online een 
bemoe-diging in het Engels te sturen naar enkele 
vervolgde Christenen. 
Noord-Koreaanse christenen kunt u bemoedigen door 
uw bericht achter te laten op www.opendoors.nl/schrijf 
acties. Deze berichten worden ’s nachts via de radio 
met Noord Koreanen gedeeld. 
Voor Christenen uit India is een gebedscampagne 
gestart ‘Eén voor India’. Via www.opendoors.nl/schrijf 
acties kunt u hen laten weten dat u voor hen bidt. 
In Laos kunt u Savang bemoedigen (in max. 100 
woorden) via info@opendoors.nl. Hij kwam tot geloof 
en er zijn regelmatig kerkdiensten in zijn huis. Hij heeft 
al een paar maanden onder zware omstandigheden 
gevangen gezeten, en wordt nog steeds door de 
autoriteiten in de gaten gehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woordspel  

http://www.opendoors.nl/schrijf
http://www.opendoors.nl/schrijf

