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Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We 
houden ons bezig met de vraag of we wel of niet 
bewust zijn van zonde en schuld. We lezen uit 
Hebreeën 10:1-18 en uit Romeinen 6:1-14.  
De muzikale begeleiding is in handen van Scott Baks 
(orgel/piano), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit). 
De avonddienst wordt geleid door Prop. J. 
Menkveld uit Dordrecht. We lezen Marcus 1:14-34.  
De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door 
Arjen de Hoop (orgel), Marieke Donk (piano), Alise 
van Genderen (dwarsfluit). 

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

Zendingsbussen – Willem-Jan de Wit 
De komende 2 maanden is de op-
brengst van de zendingsbussen 
bestemd voor het werk van 
Willem-Jan de Wit. Willem-Jan de 
Wit is docent aan het Evangelical 
Theological Seminary in Cairo. 
Ook in Egypte wordt er nog 
online les gegeven. Ondanks de beperkingen van 
online-onderwijs zijn er ook vele mogelijkheden. Zo 
is het nu mogelijk dat tal van mensen theologisch 
worden toegerust door het seminarie die daar 
anders geen mogelijkheid voor hadden gehad. Ook 
helpt de techniek grenzen te overbruggen en de 
einden der aarde te verbinden. Bidt en geeft u mee? 

Meeleven 
Begin juli kreeg mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 
HA) te horen dat er uitzaaiingen waren gevonden en 
zij niet meer beter kan worden. Zij is daarna gestart 
met een levensverlengende behandeling die 
bestaat uit chemokuren en immunotherapie. 
Afgelopen dinsdag kreeg zij uitslag van onderzoek 
en we zijn dankbaar te horen dat deze 
behandelingen hun werk lijken te doen. We wensen 
Ina en haar man Ad Gods zegen en kracht toe. 

Geboren 
Op donderdag 2 september is bij Bart en Lotte van 
Genderen-Schakel (Bogerd 5, 3381 DA) een  zoon 
geboren: Daniël Marius. Zijn roepnaam is Daan. We 
feliciteren hen en ook Thijs en Anne met de ge-
boorte van hun zoon en broertje. We wensen Bart 
en Lotte Gods zegen toe bij de opvoeding van Daan. 

Afscheid fam. Dubbelman 
Op allerlei wijzen zijn we allemaal aangespoord om 
het afscheid mee te beleven. Zie de info op de site 
onder "afscheid fam. Dubbelman". Op vrijdagavond 
10 september en zondagmorgen 12 september 
weten we ons betrokken via de live-uitzendingen. 
Dat wil niemand missen. 

Afscheidsreceptie & persoonlijke groet 
Op zaterdagmiddag, 11 september van 14.00 tot 
17.00 uur. Voor de gemeenteleden is er alleen op 
zaterdagmiddag gelegenheid voor de persoonlijke 
groet. Dus maak er gebruik van! 
Het betreft een “doorlopende receptie” met 
spreiding van bezoektijd en beperkte contacttijd. Zo 
mogelijk verloopt de deelname in drie blokken, 
volgens de verdeling van de beginletter van de 
achternaam a t/m i; j t/m r en s t/m z. 

De KerkApp komt eraan! 
In de nieuwsbrief is al eerder iets 
verteld over de KerkApp. Vanaf nu 
zullen we u, jou regelmatig infor-
meren over de invoering en het 
gebruik van de KerkApp. Achter de 
schermen zijn we als projectgroep hiermee al 
langer bezig. Op de website staat nadere infor-
matie. De KerkApp is in eerste instantie bedoeld als 
veilig communicatiemiddel naar en tussen gemeen-
teleden. Het email-adres dient als ‘sleutel’ voor 
toegang. Op de gemeentedag van 25 september 
willen we meer vertellen en actuele emailadressen 
verzamelen. Zie  
kerkapp@hervormdgiessenburg.nl, of informeer 
bij Martin de Lange (06 – 48 58 58 38) of bij een van 
de projectleden. 



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 

Viering Heilig Avondmaal 
Zondag 19 september hopen we Heilig Avondmaal 
te vieren. We houden ’s morgens en ’s avonds 
vieringen in de kerk en in De Rank. We nemen de 
coronaregels in acht. Het brood en wijn wordt op de 
eigen zitplaats gebruikt. Alle belijdende leden 
kunnen zich opgeven via het opgaveformulier op de 
site, vanaf 6 september t/m maandag 13 sep-
tember. Er liggen losse opgaveformulieren achter in 
de kerk en de Rank. Er kan ook contact worden 
opgenomen met diaken E. Donk via 06-34573542 
(tussen 19.00 en 21.00 uur). Rondom 16 september 
krijgt ieder bericht van indeling. 

Gemeentedag 
De uitnodigingen voor de gemeentedag zijn vorige 
week uitgedeeld. Er liggen nog exemplaren in de 
kerk onder de toren en in de Rank. Neem deze 
gerust mee. Alle informatie is ook terug te vinden 
op de website van onze kerk www.hervormd-
giessenburg.nl. Voor de gemeentedag zijn we ook 
nog op zoek naar leuke prijsjes voor kinderen van 3 
t/m 10 jaar. Mocht u deze hebben, dan kunt u die 
op zondagen in een doos bij de ingang van de kerk 
inleveren. Daarnaast kan het ook ingeleverd 
worden op de volgende adressen: Doetseweg 75 en 
Prins Bernhardlaan 13 in Giessenburg. Er staat een 
krat buiten bij deze adressen waarin de prijsjes 
achtergelaten kunnen worden. 
Alvast bedankt namens de gemeentedagcommissie. 

Voorzang 
Na een lange periode waarin elke dienst met 
voorzang werd begeleid, zullen vanaf september 
alleen bij bijzondere diensten voorzangers worden 
ingezet. Dat betekent dat we als gemeente in de 
kerk extra ons best mogen doen op het zingen, om 
de thuisluisteraars te helpen om mee te kunnen 
gaan in onze zang en aanbidding. Natuurlijk kijken 
we uit naar de dag dat we weer in een volle kerk 
zullen mogen zingen; tot die tijd moeten we het nog 
even doen met wat we hebben. Voorzangers en 
mensen van de techniek: heel erg bedankt voor 
jullie inzet in de afgelopen tijd! 

Als kanker je raakt 
De stichting ‘Als kanker je raakt’ organiseert op 
8 september een wandeling voor en door nabe-
staanden, 10.15 – 12.00 uur in Reeuwijksehout.  
Voor info en aanmelden:  
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/w
andeling-verlies-8-september-reeuwijkse-hout/ 

En een online bijeenkomst ‘Rouw in mijn hart” 
(vervolgbijeenkomst 2) 19.30 – 21.30 uur.  
Voor info en aanmelden: 
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/ro
uw-en-emoties-vervolgbijeenkomst-2-online/ 
En op 18 september een sportgebeuren (fietsen of 
wandelen) om geld op te halen, 10.00 – 15.30 uur. 
Voor info en deelname: 
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/sp
ort4hope/ 

Agenda 
10-09 Boekenwinkeltje geopend  13.00-18.00 uur 
10-09 Afscheidsavond (online) voor en met 

familie Dubbelman. Van 19.30-21.30 uur  
11-09 Monumentendag kerk open 10.00-15.00 uur 
11-09  Gelegenheid voor persoonlijke groet voor 

gemeenteleden aan fam. Dubbelman. Van 
14.00-17.00 uur in De Rank. 

12-09  Afscheidsdienst fam. Dubbelman, 09.30 uur 

Oproep! 
We zijn in onze gemeente ontzettend dankbaar 
voor de hoeveelheid jeugd die er is! Om een idee te 
geven: er draaien in het winterseizoen 4 clubs, 
groep 5 t/m 8 van de basisschool. Gemiddeld 
komen er zo'n 15 enthousiaste kinderen naar deze 
clubs. Hoe fantastisch is dat! Maar....dit alles wordt 
mede mogelijk gemaakt door de leiding. En daar 
lijkt nu een probleem te ontstaan. Zoals het er nu 
voor staat kunnen groep 5 en groep 8 niet starten 
omdat er nog geen leiding gevonden is. We hebben 
u/jou nodig! Wil jij je steentje bijdragen of meer 
weten? Meld je dan bij John in 't Veld (06-
51322937) of Lianne van Oenen (06-83702867 ) 

AWAKE 
19 september starten we met 
AWAKE, een nieuw maandelijks 
jongerenevent op zondagavond. 
Tijdens de events neemt een 
spreker ons mee in een actueel 
thema, is er ruimte voor inter-
actie, gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd voor 
ontmoeting. De events vinden plaats in de 
Maranathakerk en starten vanaf 20:00uur. AWAKE 
is kerkoverstijgend, een initiatief van meerdere 
kerken uit Giessenburg en daarmee sterk met hen 
verbonden. Wij willen u vragen om te bidden voor 
AWAKE. AWAKE is vóór jongeren (doelgroep: 14-30 
jaar) en dóór jongeren. Voor meer info zie het 
bericht op de website of neem contact op via: 
awakegiessenburg@gmail.com 


