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Bij de diensten - Israëlzondag 
In de morgendienst gaat prop. H. Meijer uit Zoetermeer 

voor. De schriftlezing is uit 2 Koningen 13 : 10 – 21 en 

uit 1 Korinthe 15 : 16 – 23. De muzikale begeleiding zal 

worden verzorgd door Scott Baks (orgel/piano). 

De avonddienst is een jeugddienst. Hierin gaat ds. J. 

Holtslag voor. De dienst sluit aan bij het jongeren 

startweekend. We lezen enkele gedeelten uit het 

Bijbelboek Esther, met in het achterhoofd de vraag of 

het toeval is dat Esther koningin is geworden. Het 

thema van de dienst is: Bestaat toeval? Alle jongeren 

zijn zonder aanmelding welkom. De muzikale 

begeleiding zal worden verzorgd door Robert van Eijl 

(orgel/piano), Daniel Holtslag (gitaar/zang), Liezeke 

Schakel (saxofoon/zang), Ronald Overduin 

(gitaar/zang), Maartje Rietveld (zang) en Marijke de 

Kuiper (cajon).  

Collecten 
1. Stichting Schuldhulpmaatje 

2. Werk in plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
Vanavond  Jeugddienst: “Bestaat toeval” 
12-10   VrouwenBijbelstudieochtend, 9.00 uur 

13-10  Mannenvereniging, 9.45 uur 

14-10   VrouwenBijbelstudieochtend, 9.00 uur 

Meeleven 
 Gijsbert van Wingerden (Wilhelminalaan 47, 3381 BN) 

mocht met grote dankbaarheid tot God weer thuis 

komen uit het ziekenhuis. We wensen hem Gods zegen 

toe en zijn met hem dankbaar voor het herstel tot nu 

toe. 

 Kees van Vianen (van Marlotstraat 27, 3381 CD) zal 

binnenkort in het Erasmusziekenhuis geopereerd 

worden aan zijn nek en gezicht om tumoren weg te 

halen. Het is een risicovolle operatie en hij zal minstens 

vijf dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. We 

dragen hem op in onze voorbede. 

Doopdienst 
De morgendienst van 17 oktober is een doopdienst 

waarin Daan van Genderen en Teun van Wijngaarden 

gedoopt zullen worden. Daan is de zoon van Bart en 

Lotte van Genderen (Bogerd 5, 3381DA) en Teun is de 

zoon van Bart en Mariska van Wijngaarden (Wilhel-

minalaan 33, 3381 BN). In de voorbede gedenken we de 

doopouders. 

Aanmelding kerkdienst 
Voor de avonddienst hoeft vanaf 17 oktober niet meer 

aangemeld te worden via kerktijd.nl. Een ieder is vrij om 

de avonddienst te bezoeken. Dit in het licht van de 

geluiden die we horen, de ontwikkelingen en het proces 

van uitnodigen. Wel blijven we elkaar de ruimte geven. 

Catechisatie 
Geweldig dat er al zoveel jongeren op de eerste ca-

techisatieavond waren. Ben je nog niet geweest. Wees 

welkom op maandag of dinsdagavond om 19:30 uur. De 

Brugklascatechese is maandagavond om 18:30 uur. 

Door de jongeren is op maandag een keuze gemaakt 

voor het doel van het zendingspotje. Op de 

Brugklascatechese wordt er gespaard voor Mercy Ships 

en op de Tienercatechese voor de MAF (Surinaamse 

Zendings Vliegdienst), waar familie Bijkerk aan 

verbonden is. Zij hebben 3 hoofddoelen: Kerk en 

zending, medische hulp en gemeenschapsontwikkeling 

Gebedskalender 
De nieuwe GEBEDSKALENDER 

wordt zondag 17 oktober uitge-

deeld samen met de Nieuwsbrief. 

Overige exemplaren liggen in de 

Rank en in de kerk onder de toren. 

Hij is ook te vinden op de site van 

de kerk. Voor het aanleveren van 

gebedspunten via de mail: annemarieverspuij@live.nl. 

Open Focus avond, save the date! 
Donderdag 28-10 starten we met de eerste ‘Open 

Focus avond’. We verdiepen ons in het thema 

‘VERWONDERING’. Het Focusteam heet iedereen alvast 

van harte 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 

Gemeentedag 
Het is alweer 2 weken geleden, maar we kijken terug op 

een geslaagde gemeentedag vol van goede gesprekken 

en ontmoeting met elkaar. We willen iedereen die een 

vrijwillige bijdrage heeft geleverd, hartelijk danken voor 

zijn/haar inzet. We waren er heel blij mee, vele handen 

maken licht werk. We willen ook iedereen bedanken die 

een bijdrage heeft geleverd voor de voedselbank. Vorige 

week zijn er 7 volle dozen afgeleverd bij de voedselbank 

en de dankbaarheid voor onze donatie was groot. Wilt u 

nog nagenieten van de gemeentedag? Op de website 

van de kerk www.hervormdgiessenburg.nl is de video 

van de gemeentedag en de startzondag inmiddels 

beschikbaar! Hartelijke groet namens de gemeentedag 
commissie, Lisette, Jennina, Diana, Sjanie, Jasper, 
Wilrik en Jan-Kees. 

Collectebonnen verkoop  
Op vrijdag 22 oktober / 26 november en 17 december is 

er weer de mogelijkheid om collectebonnen te kopen. 

Van 18.30 – 20.00 uur in de Rank. Collectebonnen 

online kopen blijft uiteraard ook mogelijk. 

“IJzersterk voor het goede werk”  
Wij ontvingen het mooie bericht van de Gemeente 

Molenlanden dat onze inzending is genomineerd voor de 

Duurzaamheidsprijs van de Gemeente Molenlanden, we 

zitten in de top 3!! Nu kunnen bewoners van Gemeente 

Molenlanden stemmen op de genomineerden, en degene 

met de meeste stemmen wint, dus stem op ons !!!! Via 

de website www.molenlanden.nl/duurzaamheidsprijs-

molenlanden. Stemmen kan tot 1 november. De 

hoofdprijs is € 1000,-. Wekelijks zijn vrijwilligers (er 

kan nog hulp bij) van beide kerken in Giessenburg bezig 

oude metalen te sorteren, de opbrengst in september 

was ca. € 1000,- een enorm bedrag wat allemaal naar 

goede doelen gaat. 

Meet me 
Zaterdagmiddag 16 oktober is de 

tweede Meet Me bijeenkomst. 

Bedoeld voor christenen tussen de 25 

en 45 jaar in de Vijfheerenlanden, 

Alblasserwaard en omstreken. Dit 

keer staat er een citygame, The Maze, 

in Gorinchem op het programma. Na 

afloop wordt, onder het genot van een drankje, de 

winnaar bekend gemaakt. Vooraf is de mogelijkheid om 

samen te lunchen. Meer informatie en opgeven (voor ma 

11 okt.) via meetmevijf.jouwweb.nl. 

Kopij 'Zaaier’: 
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de herfstvakantie op vrijdag 22 

oktober a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee 

houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij 

uiterlijk maandagavond 11 oktober a.s. vóór 18.00 uur 

mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl    

Actie Cirkel 2021  
Vorig jaar werden de begrote inkomsten mede door de 

goede respons op de Actie Cirkel gehaald. Dit jaar willen 

we u opnieuw via de nieuwsbrief informeren over de 

stand van de inkomsten in verhouding tot wat er nodig 

is om de kosten te kunnen dekken. Eind september is 

de dekkingsgraad van de inkomsten 79%.  Concreet 

betekent dit € 37.731 achterstand. In het 4e kwartaal 

zijn de begrote inkomsten ca. € 60.000. Inclusief de 

achterstand per 30 september ligt er een flinke 

uitdaging voor ons allen. Alle bijdragen, hoe groot ook, 

zijn welkom. Samen kunnen we dit bereiken. In 

vertrouwen dat God Zijn gemeente in stand houdt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schrijfactie Open Doors 
In 2020 vallen gewelddadige Fulani-herders diverse 

dorpen in Nigeria binnen. Hajaratu is een jonge, 

christelijke weduwe met kinderen. Bij de aanval is zij 

veel verloren, waaronder een van haar kinderen. Nu 

probeert ze een manier te vinden om met dit verlies om 

te gaan terwijl ze tegelijkertijd haar gezin moet 

onderhouden en beschermen.   

Pastor Jeremiah is een van de vele christenen ondanks 

de aanval blijft getuigen van zijn geloof. Hij herinnert 

zijn kerkgangers eraan dat ze de aanval overleefden 

dankzij Gods genade en dat Hij een plan met hun leven 

heeft.  

Onze gemeente stuurt hen een kaart ter bemoediging. 


