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Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. Dubbelman voor de laatste 
keer voor als predikant van onze gemeente. In deze 
afscheidsdienst zal het gaan over de trouw van God 
n.a.v. psalm 89. De muzikale begeleiding is in handen 
van diverse gemeenteleden. 
In de avonddienst bereiden we ons voor op de viering 
van het Heilig Avondmaal volgende week zondag. De 
dienst wordt geleid door ds. J. Holtslag. We lezen 
Hebreeën 10: 19-39 en Openbaring 1: 1-6.  
De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Scott 
Baks (orgel/piano) en Esther de Kuiper (saxofoon).  

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

Agenda 
15-09  Start Aqua Viva, 20.30 uur 
16-09  Start vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur 
17-09  Boekenwinkeltje geopend,  13.00-18.00 uur 
Opgeven Heilig Avondmaal kan t/m 13 september 
Opgeven Gemeentedag kan t/m 19 september 

Welkom op de startzondag! 
Wat geweldig dat we samen gemeente mogen zijn. We 
zijn blij met de mogelijkheden die ontstaan en kijken er 
naar uit om elkaar echt te ontmoeten. Na de startdienst 
is daar volop gelegenheid voor. Als gemeente hebben 
we elkaar nodig, maar zeker ook in het mooie program-
ma dat is samengesteld voor deze zondag hebben we 
àlle leeftijden nodig. Opgeven kan nog steeds via de 
website van de kerk www.hervormdgiessenburg.nl.  

Welkom bij Awake-event!  
Alle jongeren tussen de 14 - 30 jaar willen we van harte 
uitnodigen voor het eerste Awake-event op zondag-
avond 19 september. Voor meer info volg het Instagram 
account van Awake_Giessenburg. 
 

Meeleven 
- Piet van Holten (Heul 16, 3381DC) zal donderdag aan 

het hart geopereerd worden in het Antoniusziekenhuis. 
In de voorbede willen we hem opdragen en een zegen 
vragen over deze operatie 

- Kees Korevaar (Thorbeckelaan 12, 3371 VH) mocht 
weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We wensen hem 
Gods zegen toe. 

- Dhr. Vas Rietveld (Slingelandseweg 9, 3381 KZ) moest 
woensdag 8 september opgenomen worden in het 
Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Zijn lichamelijke 
toestand is zorgelijk. In de dienst zullen we voor hem 
en zijn vrouw bidden. We wensen hen Gods zegen en 
kracht en nabijheid toe. 

Geboren 
Bij Bart en Mariska van Wijngaarden 
(Wilhelminalaan 33, 3381 BN) is 
maandag 6 september een zoon 
geboren; Teun Willem. Van harte willen we jullie en ook 
Siem en Britt feliciteren met de geboorte van Teun en 
wensen jullie Gods zegen toe bij de opvoeding. 

Bedankt 
- Het is voor ons onmogelijk ieder persoonlijk te 

bedanken voor de overweldigende hoeveelheid feli-
citaties, kaarten, attenties en bloemen die we mochten 
ontvangen voor ons 50 jarig huwelijksjubileum. 
Nogmaals hartelijk dank. Zwannie en Jaap Kortlever. 

- Na een hectisch en bewogen jaar van uitslag en 
behandeling heeft Gerard de Jong eind augustus goed 
nieuws gekregen. De scan die recent is gemaakt laten 
geen nieuwe afwijkingen zien. Er is grote dankbaar 
hiervoor. Eind augustus heeft hij zijn laatste 
immunotherapie kuur ontvangen. Wel zal hij de 
komende jaren onder controle blijven. Hij is ook 
dankbaar voor alle vormen van medeleven. 

Verhuizing 
Donderdag 16 september hoopt de familie Dubbelman 
te verhuizen naar Kemphaan 4, 3371 JW Hardinxveld-
Giessendam. 

http://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 

Liedbundel Kleurrijk 
Velen onder ons beschikken momenteel al 
over een eigen exemplaar van liedbundel 
Kleurrijk. Goed dat we kunnen beschikken 
over een (extra) schat aan liederen. U kunt 
nog één of meerdere bundels aanschaffen 
in het boekwinkeltje in de Rank, tijdens de daarvoor 
geldende openingstijden. De prijs is/blijft € 6,50 en 
afrekenen kunnen we daar met contant geld. 

Herinnering VrouwenBijbelstudie 
Donderdag 16 september hoopt de VrouwenBijbelstudie 
weer te starten om 9.00 uur in “De Rank”.  Ds. Holtslag 
zal ons nieuwe Bijbelstudieboekje over het evangelie 
van Markus inleiden.  Van tevoren opgeven blijft nog 
steeds nodig. Dit kan via tel.:659057 of via frida.bogerd 
@gmail.com. Wij zien er naar uit. Van harte welkom. 

Bezorging Zaaier 
Er zijn binnenkort weer jongeren nodig voor het bezor-
gen van de Zaaier op vrijdagmiddag. Het is bedoeld voor 
jongeren uit onze gemeente vanaf 12 en tot 16 jaar. Wil 
je graag iets bijverdienen, neem dan contact op met 
mw. E.M. de Groot-Slob, Doetseweg 33, tel: 651546. 

Start repetities Aqua Viva  
Op woensdag 15 september 2021 starten we, na een 
covid-19 stop van bijna 18 maanden, weer met onze 
wekelijkse repetities in de Rank. We gaan een aantal 
kerstliederen instuderen. Een ieder is hartelijk welkom, 
ook nieuwe koorleden. De tijdelijke repetitietijden zijn 
20.30 - 21.30 uur. Voor info zie onze website: 
www.aquavivagiessenburg.nl 

Update focustraject-team 
Het Focustraject-team is achter de schermen bezig 
geweest met de vorming van een team binnen onze 
gemeente. Een ‘start’ vergadering met het Focusteam 
en de IZB begeleidster op 6 sept. gaf buiten de 
praktische zaken om ook al verdiepende geloofs-
gesprekken. Mooi om elkaar als team beter te leren 
kennen, maar daarnaast verheugen wij ons erop om 
hierin gemeentebreed aan de slag te gaan. Houd vooral 
de site in de gaten en neem gerust een kijkje op 
https://www.izb.nl/het-izb-focustraject. Namens het 
Focusteam: Adriaan van Houwelingen, Arjen de Hoop, 
Jan Holtslag, Marleen van der Louw (IZB), Onno den 
Toom, Philip de Koning, Rianne Buijserd (stagiaire CHE), 
Teus Visser. 

Vanuit de kerkenraad 
De kerkenraad vergaderde afgelopen donderdag 9 sept.. 
Berichtgeving hierover kunt u lezen op de site. 

Schrijfactie SDOK 
Christenen lijden in Eritrea erg onder het regime van 
president Isaias Afewerki. De autoritaire regering ziet 
‘illegale’ christelijke stromingen als een bedreiging. 
Grote aantallen christenen ontvluchten daarom het 
land. Volgens schattingen zitten meer dan duizend 
christenen gevangen in Eritrea. Voorganger Haile Nayzgi 
werd op 23 mei 2004 opgepakt. Vanaf het begin van zijn 
gevangenschap mocht hij geen contact met zijn vrouw 
en kinderen hebben. Inmiddels is zijn gezin gevlucht 
naar Sudan. Schrijft u hem een kaartje ter bemoedi-
ging? Zijn adres en andere vindt u op de website van de 
kerk en op https://www.sdok.nl/wat-kan-ik-doen/ 
bemoedig/stuur-een-kaart 

Zomerkampen 2022 
Na de fantastische kampen van afgelopen zomer hopen 
we volgend jaar weer naar Bladel en naar België te gaan! 
Kamp Bladel (11-14 jaar) vindt plaats van 9 juli t/m 16 
juli en Expeditie Purnode (15-18 jaar) van 15 juli t/m 
22 juli. Dus reserveer deze data vast in de agenda!  
Team Bladel en Team Expeditie Purnode 

CBS De Hoeksteen 125 jaar 
Deze week viert de basisschool De Hoeksteen het 125 
jarig bestaan. Allerlei leuke activiteiten staan op de rol 
om een feestelijk tintje te geven aan deze bijzondere 
gebeurtenis. Maandagmiddag is er een dankdienst in de 
Maranathakerk voor groep 1 t/m 4 om 13.15 uur en om 
14.30 uur voor de oudste groepen. Centraal staat psalm 
78. Ds. J. Holtslag zal in deze bijeenkomsten voorgaan. 
We wensen de leerlingen, de leerkrachten en het 
overige personeel een mooie week toe en bovenal Gods 
zegen, kracht en wijsheid voor de komende jaren. 

Parenting Teenagers Course 
Hart voor de Waard organiseert een online Parenting 
Teenagers Course. Een cursus speciaal voor ouders 
met tieners (11 - 18 jaar). Deelnemers krijgen input om 
zich te bezinnen op het gezin en opvoeding en er is 
ruimte voor gesprek met andere ouders. De cursus is 
online op wo. 15 en 29 sept., 13 en 27 okt. en 10 nov. 
van 20.00 tot 21.30 uur. Kosten: €15,-- per ouderpaar 
incl. werkboek. Voor aanmelden en  info: 
www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse of neem 
contact op met Marieke Bor (06-33834727) 

http://www.aquavivagiessenburg.nl/
https://www.sdok.nl/wat-kan-ik-doen/%20bemoedig/stuur-een-kaart
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