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Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en maken 
we een start met het nieuwe winterseizoen. Verder is 
er tijdens de dienst aandacht voor het Foucustraject. 
De schriftlezing is Lukas 10:38-42. De muzikale 
begeleiding zal worden verzorgd door Robert van Eijl 
(orgel/piano) en Maureen van Pelt (dwarsfluit), Lidia 
Faro (gitaar), Hannah Trouwborst (slagwerk), Maartje 
Rietveld (zang) en Daniël Holtslag (zang). 
In de avonddienst gaat ds. D. van Vreeswijk uit Rotter-
dam voor. We lezen Genesis 16. De muzikale begelei-
ding zal worden verzorgd door Scott Baks (orgel), 
Martin Klop (piano) en Emma Trouwborst (dwarsfluit). 

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

Agenda 
01-10  Boekenmarkt, 13.00-18.00 uur 
    ,,      Ophalen oud papier 
    ,,      Start Zingend op Weg, 18.30 uur 
02-10  Boekenmarkt Rank,  10.00-15.30 uur 

Huwelijk 
• Op 1 oktober zullen Siegert Jeninga en Laura van der Aa 

in het huwelijk treden. De kerkelijke bevestiging en 
inzegening vindt plaats om 16:00 uur bij kasteel 
Kerckebosch in Zeist. Het adres van het bruidspaar is 
Notenboomstraat 16, 4209 CL Schelluinen. We wensen 
Siegert en Laura een mooie en gezegende dag toe en 
bovenal Gods zegen over hun huwelijk  

• Donderdag 7 oktober hopen Marco den Hertog en 
Cynthia Heikoop te gaan trouwen. Zij willen elkaar het 
ja-woord geven om 14:00 uur in het Paviljoen te Den 
Hout. Later in de middag willen zij op dezelfde locatie 
Gods zegen vragen over hun huwelijk. Hun adres is Arent 
van Gentstraat 17, 3381 AA, Giessenburg. Als 
gemeente wensen we Marco en Cynthia Gods zegen 
over hun huwelijk toe. 

Huwelijksjubileum 
Op 1 oktober mogen Huib en Hennie Glerum (Johan de 
Kreijstraat 33, 3381 DG) het 45-jarig huwelijksjubileum 
vieren. Ook jullie willen we van harte feliciteren en Gods 
zegen wensen. 

In herinnering 
In de nacht van zondag 19 september is overleden in de 
leeftijd van 89 jaar dhr. Vas Rietveld. Hij woonde met 
zijn vrouw Slingelandseweg 9 (3381 KZ). Naast het 
besturen van de vrachtwagen en het kennen van het 
Nederlandse wegennet, was hij vooral een man van de 
natuur. Vissen, varen op de Giessen en van alles 
vertellen over de vogels. Hij was betrokken op zijn 
dochter en kleinkinderen en was bereid om met alles te 
helpen. De kerkgang was bij hem versloft, maar de 
afgelopen periode keek hij wel twee keer per zondag 
samen met zijn vrouw naar de kerkdiensten. Ook was 
er met hem goed over het geloof te spreken. Zeker de 
laatste periode van zijn leven. Hij vond het moeilijk om 
het leven en zijn geliefden los te laten, maar worstelde 
ook met de vraag of Gos genade wel voor hem was. De 
gelijkenis van het verloren schaap is het laatst met 
hem gelezen. De Heere Jezus is op zoek om hen die 
afgedwaald zijn Thuis te brengen. Tijdens de dienst van 
Woord en gebed op vrijdagmiddag 24 september staat 
deze gelijkenis centraal. Aansluitend aan de dienst 
vindt de begrafenis plaats op de oude begraafplaats aan 
de Kerkweg. In de voorbidden bidden we om zegen en 
kracht voor zijn vrouw, voor Lia en Teus en voor de klein- 
en achterkleinkinderen.  

Meeleven 
• Piet van Holten (Heul 16, 3381 DC) is afgelopen 

maandag weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Er is 
dankbaarheid dat alles goed is en we wensen hem Gods 
zegen toe.  

• Vrijdag 1 oktober zal David van der Leer (Juliana van 
Stolberglaan 21, 3381AN) aan een oog geopereerd 
wordt in het Sophiakinderziekenhuis. We bidden om 
Gods zegen over deze operatie.  
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Bedankt 
Op 31 augustus 2021 vierden wij ons 60 jarig 
(diamanten) huwelijk. Naar aanleiding hiervan hebben 
wij ongelofelijk veel kaarten en andere felicitaties 
mogen ontvangen. Wij willen iedereen hiervoor 
bedanken. Daan en Adrie IJzerman. 

Geef elkaar de ruimte 
Vanaf 25 september vervalt de anderhalve meter 
maatregel in Nederland. De COVID Commissie heeft 
gemeend om hier in mee te gaan en geadviseerd om 
hiermee ook meer bezoekers toe te laten tijdens de 
kerkdiensten. Vanaf 26 september naar 150 bezoekers. 
Als dat goed verloopt gaan we op korte termijn 
geleidelijk opschalen. Aanmelden blijft nog van kracht. 
De bezoekers worden niet meer geplaceerd, maar 
kunnen zelf hun plek kiezen waarbij we benadrukken 
dat we elkaar graag nog de ruimte geven. Houdt daarom 
ook in de kerk nog “gepaste” afstand. Respecteer 
elkaars “vrije ruimte”! 

Bezorgservice gaat door 
De aanvragen bij de Bezorgservice Giessenburg zijn 
langzaam verandert van corona gerelateerde aanvragen 
naar tijdelijk hulp bij ziekte of ongeluk, een mantel-
zorger die even niet kan, ouderen die behoeftig worden 
of moeten revalideren na operatie en nog veel meer. De 
uitvoering van het boodschappen loopt efficiënt met 
ruim 20 vrijwilligers. Er blijft nog steeds de vraag naar 
service.  Alle winkeliers in het centrum van Giessenburg 
willen doorgaan met de formule van boodschappen doen 
zoals nu gebeurt (dus achteraf betalen en boodschap-
pen in AH kar verzamelen en gratis bezorgen door AH). 
Coördinator van de Bezorgservice Giessenburg e.o. is 
Ine van der Laar. 06-19472143 

Pannenkoekenbakkers en chauffeurs 
De traditionele start van het startweekend is het 
gezamenlijk eten van pannenkoeken. Daarvoor zoeken 
we nog enthousiaste pannenkoekenbakkers! Graag 
opgeven bij Liezeke Schakel (via appje  06-13297204, 
mail  korevaarliezeke@hotmail.com of een briefje door 
de deur op van Brederostraat 36. Wilt u aangeven 
hoeveel pannenkoeken u verwacht te bakken? 
We zijn ook op zoek naar chauffeurs die ons vrijdag om 
18:45 uur vanaf het Tilplein naar Loon op Zand willen 
brengen. Zondag zijn chauffeurs van harte welkom om 
17:00 uur ons op te halen. We horen het graag als u ons 
hierbij wilt helpen. Graag opgeven bij Liezeke Schakel, 
zie hierboven voor de gegevens. 

Break in de Week – hervatting  
Ook in het nieuwe seizoen 
zullen we vanuit V&T met enige 
regelmaat door-de-weekse 
uitzendingen verzorgen. In de 
komende week maken we 
kennis met Marleen van der Louw, onze begeleider in 
het Focus traject dat momenteel z’n intrede in de 
kerkelijke gemeente doet. Omdat lang nog niet iedereen 
hiermee bekend is leggen we in deze uitzending vanuit 
verschillende invalshoeken uit waarover het gaat, waar 
het om draait. Woensdagavond 29 september, 19.15 
uur via het WijzijnHG kanaal op YouTube. Welkom! 

Zondagsschool 
Zondag 3 oktober zijn alle kinderen uit groep 3 t/m 8 
welkom op de zondagsschool. We beginnen om 11 uur 
in de Rank. Ben je al eerder geweest? Super leuk dat we 
je weer gaan zien! Kom je voor het eerst? Welkom! We 
starten met drinken en wat lekkers erbij. Tot snel! 
Groetjes van de leiding van de zondagsschool.  

Preekschrijfkaart 
Zondag 3 oktober is de jaarlijkse Israëlzondag. Voor bij 
de preek zal er deze zondag een Preekschrijfkaart te 
downloaden zijn vanaf de website. Er zullen enkele 
exemplaren in de kerk liggen. 

Catechisatie 
Op 4 en 5 oktober beginnen de catechisaties. Voor de 
brugklasleerlingen op maandag van 18.30-19.15 uur, 
voor de overige jongeren op maandag of dinsdag van 
19.30-20.30 uur. We zijn dankbaar dat we ook nieuwe 
mentoren mogen begroeten en zien uit naar een mooi 
en gezegend seizoen. Wilt u het begeleiden met gebed?  

Kinderbijbeldag 2021 ‘Duik erin’ 
Op 22 oktober organiseren we een Kinderbijbeldag met 
het thema ‘Duik erin’. De dag zal er dit jaar iets anders 
uitzien dan jullie gewend zijn. De kinderen uit de 
groepen 1 t/m 4 zijn welkom van 9.30 tot 12.30. We 
eindigen de ochtend met een lunch.  De kinderen van 
groep 5 t/m 8 verwachten we van 14.00-18.00. Ook 
hier sluiten we af met een maaltijd. Kom je ook? Meld 
je dan voor 9 okt. aan via  kbd.giessenburg@gmail.com 
met je naam, leeftijd,  groep en telefoonnummer. Doe 
het snel want vol is vol. Hulp is ook welkom! Iedereen 
vanaf 13 jaar is van harte uitgenodigd te komen helpen. 
Aanmelden hiervoor kan ook via bovenstaand 
emailadres. 


