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Bij de diensten - Israëlzondag 
In de morgendienst van deze Israëlzondag gaat ds. 
Holtslag voor. Vanuit Genesis 12 staan we stil bij de 
zegen van Abraham en lezen verder uit Galaten 3:7-14; 
Efeze 2:11-22 en Hebreeën 11:8-10. Voor de kinderen 
is er een preekschrijfkaart te downloaden vanaf de 
website. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd 
door Arie-Jaap de Kok (orgel), Marieke Donk (piano), 
Noa Koekkoek (dwarsfluit) en Dorine Dijksman (viool). 
In de avonddienst gaat ds. M.D.P. Barth uit Barneveld. 
We lezen Psalm 122. De muzikale begeleiding zal 
worden verzorgd door Leen Donk (orgel), Marieke de 
Ruiter (piano) en Eliseba van Zuthem (dwarsfluit). 

Collecten 
1. Diaconie (Huize Jemima in Israël) 
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 
Vandaag Start zondagsschool, 11.00 uur 
     ,,        Start belijdeniscatechisatie, na avonddienst 
04-10   Start Brugklascatechisatie, 18.30-19.15 uur  
04/05-10 Start Mentorcatechisatie, 19.30-20.30 uur 
05-10   Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
07-10   Huwelijk Marco den Hertog en Cynthia Heikoop 
08 t/m 10-10 Startweekend    

Meeleven 
• David van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 3381 

AN) is afgelopen vrijdag geopereerd. We bidden om Gods 
zegen over het herstel en het vervolgtraject. 

• Dhr. Kees van Vianen (van Marlotstraat 27, 3381 CD) 
zal maandag een PET-scan ondergaan. De uitkomst 
hiervan is bepalend voor eventuele verdere 
behandelingen. We bidden om Gods zegen en kracht. 
 
 

Israëlzondag 
Vandaag is het Israëlzondag. Als kerk zijn we met Israël 
verbonden door het Oude 
Testament. We delen het 
Woord van God, de hoop en 
het verbond met Israël. 
Daarom weten we ons 
betrokken op de 
geschiedenis waar Israël uit 
leeft, de aartsvaders, de wetgeving, de betekenis van 
de feesten en de tempeldienst. Door Christus worden 
gelovigen uit de hele wereld mede-erfgenamen die 
delen in de zegen die God eerst aan Israël beloofde. (Ef. 
2 en 3). Bij de ingang van de kerk en de Rank ligt de 
krant Israël Aktueel, een themanummer van de 
Waarheidsvriend, voor basisschoolkinderen het 
clubmagazine TOV en voor de jongeren het magazine 
Isreality. 

Gebedskalender zondag 3 oktober 
Deze Israëlzondag vragen we een zegen voor Gods volk. 
Vandaag verzorgt  'One Man Audience' een optreden in 
een kerkdienst in Werkendam. Laten we bidden voor 
een gezegende dienst. 

Jeugddienst 10 oktober 
Aansluitend aan het jongeren startweekend vindt 
komende zondagavond de jeugddienst plaats. Uit het 
bijbelboek Esther zal 
gelezen worden met in 
het achterhoofd de vraag 
of het toeval is dat Esther 
koningin is geworden. Doe 
jij ook die verrassende 
ontdekking? In de dienst 
zal ook verslag worden 
gedaan van het jongeren 
startweekend. Alle 
jongeren zijn deze dienst 
zonder aanmelding 
welkom. 
 
 



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 

 
 

Zondagsschool 
Vandaag beginnen we weer! De zondagsschool! Wij zien 
ernaar uit om jullie te ontmoeten, kom je voor het eerst 
of durf je niet zo goed, kom maar! 
In Spreuken 22 vers 6 staat: Leer een kind van jongs af 
aan de juiste weg, en het zal er niet van af wijken 
wanneer het oud geworden is. 
We beginnen met een lekkere koek en wat drinken. 
Welkom! 

Kerkapp 
Tijdens de Gemeentedag van 
vorige week konden gemeente-
leden een kijkje nemen bij de 
stand van de kerkapp. Diverse 
van jullie keken mee hoe de 
kerkapp van onze gemeente eruit 
komt te zien. En lieten hun e-mailadres achter. 
Om straks toegang te krijgen tot de kerkapp is namelijk 
uw en jouw e-mailadres nodig in het ledenbestand van 
de kerk. Van de meeste gemeenteleden is dat nog niet 
bekend. Graag ontvangen we daarom uw en jouw naam, 
geboortedatum en e-mailadres via www.hervormd 
giessenburg.nl/kerkapp. Als de kerkapp dan 
beschikbaar komt, is het ook voor u en jou mogelijk om 
deze op de smartphone te zetten. Heeft u/heb je 
vragen? Stuur dan een mailtje naar kerkapp@hervormd 
giessenburg.nl. 

V&T / samen op weg 
Afgelopen woensdagavond is 
de eerste Break in de Week van 
dit seizoen uitgezonden. 
Daarin besteden we aandacht 
aan het kringwerk in de 
gemeente, met name het deel 
wat gekoppeld is aan Focus. 
Vanuit de IZB begeleid Marleen van der Louw onze 
gemeente, zij stelt zich in de opname aan ons voor. Ook 
krijgen we een indruk van de toerustingsavond voor 
kringleiders, gehouden in de Rank. Dit seizoen gaan 
Focus en V&T hand in hand, anders  gezegd: samen op 
weg. Ook dat komt aan de orde. Zoals gebruikelijk is de 
uitzending achteraf te bekijken. Klik naar YouTube, 
zoek/vindt het kanaal WijzijnHG en ziedaar, de 
uitzending staat voor je klaar! Aanbevolen! 
 

 
 

Als kanker je raakt - Ontmoetingsdag 
De stichting ‘Als kanker je raakt’ 
organiseert een Landelijke 
ontmoetingsdag op 9 oktober van 
10.30 – 14.00 uur in het 
Conferentiecentrum Betteld Het 

Brandpunt, Postweg 18 in Doorn.. Deze dag is voor 
iedereen die, direct of indirect, is geraakt door kanker.  
Voor meer info en aanmelden: 
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/landelij
ke-ontmoetingsdag-geraakt-door-kanker-9-oktober-
2021/. Folders over de stichting ‘Als kanker je raakt’ 
liggen onder de toren en in de Rank. 

Thema-avond catechese verplaatst 

De thema-avond voor alle 
catechisatiegroepen (zoals 
vermeld op V&T programma 21-
22, ook te vinden op website) is 
verplaatst naar 24 januari 
2022. Het thema van deze 
avond is ‘Luisteren naar Gods 
stem’. Corine Zonnenberg (Youth for Christ, 
Bijbelborrels.nl) zal deze thema-avond leiden. Let op: de 
catechesegroepen van de dinsdag in die week worden 
ook op deze maandagavond verwacht. Hun vaste avond 
op dinsdag vervalt in deze week. Begin januari volgt 
meer informatie over deze avond, zet u/jij het alvast op 
de familieplanner?       

 

http://www.hervormd/

