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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen  

Jeremia 29:4-14 en sluiten aan bij het FocusThema 

‘Waar God je roept’. We doen dit in het licht van een 

samenleving waar crisis zich op crisis stapelt en waar 

steeds vaker het verlangen naar de wederkomst van 

Jezus geuit wordt. Is Zijn komst aanstaande? en als dit 

zo is wat betekent dit dan voor ons staan in de 

samenleving? De muzikale begeleiding is in handen van 

Robert van Eijl (orgel/piano), Eliseba van Zuthem 

(dwarsfluit), Rudy Hakkesteegt en Jorien Vossenpoel 

(zang).  

In de avonddienst gaat ds. J. Riemersma uit Sliedrecht 

voor. We lezen 1 Samuël 25 : 2 - 29. Muzikale 

medewerking wordt deze dienst verleend door Anneke 

van Genderen (orgel/piano).  

Collecten 
1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

peuteropvang voor vluchtelinggezinnen in Libanon. 

Agenda 
29-08 Kerk schoonmaken 

01-09  Open Focus Avond, aanvang 19.45 uur 

02-09 Ophalen oud papier 

03-09 Tweedehandsboekwinkeltje, 10.30-15.30 uur 

In herinnering 
Maandag 22 augustus is in de leeftijd van 65 jaar 

overleden Jacob Jan Verhoeven. Met zijn vrouw woonde 

Jaap Verhoeven aan de Dorpsstraat 32. Als timmerman 

stond Jaap bekend als een vakman en een harde 

werker. Iemand met doorzettingsvermogen. Toch kwam 

zijn einde vroeg als gevolg van kanker. Een groot verlies 

voor zijn vrouw Marianne en voor Monica en Jan, en 

Anouk en Danny, en voor Wendy en Steef. Over het 

geloof zei hij dat hij het niet uitstraalde, maar wel 

vertrouwde op de Here. De crematieplechtigheid heeft 

in besloten kring plaatsgevonden. In de voorbede 

gedenken we zijn vrouw en al zijn kinderen en 

kleinkinderen. 

Huwelijksjubileum 
Zaterdag 3 september hopen 

Henk en Sija Kersbergen 

(Emmalaan 25 3381AJ) 40 jaar 

getrouwd te zijn. Van harte willen 

we jullie feliciteren met dit 

jubileum en wensen we jullie Gods zegen toe samen 

met kinderen en kleinkinderen 

Welkom 
Van harte willen we Leo en Wilma Krijgsman (Prins 

Bernhardlaan 11, 3381 AV) samen met Thijs, Bram en 

Job welkom heten in de gemeente. Inmiddels geen 

onbekende gezichten in de kerk. We hopen dat jullie 

allen een plek in de gemeente mogen vinden en zegen 

zullen ontvangen en tot zegen zullen zijn. 

Open Focus Avond 01-09-2022 
Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil 

maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in 

wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met 

Jezus. Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-

thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onder-

zoeken en met elkaar bespreken. Het thema van deze 

avond is ‘Waar God je roept’. Kom jij ook een keer langs 

op deze avond? Van harte welkom! Inloop 19:30 met 

koffie en thee, aanvang 19:45. 

In Bewegingsopdracht  
Tijdens deze Focusdienst denken we na over ‘Waar God 

je roept’. De opdracht die we hier aan koppelen luidt als 

volgt: ‘Draag wat extra bij in de samenleving en bid 

daarvoor’. 

KERKSCHOONMAAK 
Maandag 29 augustus willen we de kerk weer een grote 

opfrisbeurt geven. We kunnen dan best veel hulp 

gebruiken. Wilt u/jij ons weer komen helpen? Heel 

graag. We starten vanaf 08.30 uur. Ochtend (08.30 

uur), middag (13.30 uur)  en avond (19.00 uur). 

Uiteraard met koffie / thee / fris / koeken en soep van 

Maaike. Van harte welkom! 
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Contact en kennismaken 
Beste gemeenteleden, zoals u weet zijn wij twee 

weken geleden hier in Giessenburg komen wonen. 

Hartelijk dank voor de vriendelijke ontvangst en de vele 

kaarten die we hebben gekregen! Wij vinden het ook 

leuk om u te leren kennen en zouden het erg leuk vinden 

om zo hier en daar samen aan te schuiven en mee te 

eten. Als u of jij het leuk vind ons te ontvangen: laat het 

weten, dan plannen we een moment! Afhankelijk van 

hoeveel mensen reageren kan het wel zijn dat we niet 

altijd op heel korte termijn langs kunnen komen. 

Hiervoor, maar ook voor andere zaken kunt u contact 

opnemen met Joren. Mob. 06-44116081 (bellen, sms 

of Whats-app) of stuur een mail naar: 

menkveld@hervormdgiessenburg.nl. 

Gemeentedag 
Vandaag ontvangt u tijdens de dienst de uitnodiging 

voor de gemeentedag op zaterdag 24 september. Om 

alles mogelijk te maken zijn er weer veel vrijwilligers 

nodig. Doet u/ jij mee? Ook jongeren vanaf 12 jaar zijn 

welkom om te komen helpen. Opgeven kan 

via www.hervormdgiessenburg.nl of een belletje naar 

Lisette van Wijnen 06-42963985.  

Verder zijn we voor verschillende activiteiten nog op 

zoek naar het volgende:  

 Prijsjes voor de bingo, voor jong en oud. Prijzen kunnen 

ingeleverd worden bij Diana Erkelens Prins Bernardlaan 

13 of op zondag in de Rank en ingang toren.  

 Een caravan voor de escaperoom. Wie heeft er één te 

leen? We zullen er uiteraard met beleid mee om gaan.  

 Grote brede boomstam voor het spel kopspijkers of een 

ander groot blok hout waar we spijkers in kunnen slaan  

 2 grote gas BBQ’s  

 Stuc loper papier  

 Spijkers voor de timmerhoek 

Kan iemand ons voorzien van bovenstaande spullen dan 

graag contact opnemen met Jennina Zwijnenburg tel. 

06-53150524  

Vrijwilligers gezocht! 
Voor het binnenkort te openen centrum “De Groene Wei” 

in ons dorp is De lange Wei dringend verlegen om 

vrijwilligers voor allerlei hulpdiensten. Er zijn wel wat 

aanmeldingen maar er is veel meer nodig! Voor meer 

informatie, zie de flyer op de website, of ga naar 

www.delangewei.nl. 

Parenting Children Course  
Opvoeden... het klinkt makkelijker 

dan het is! Met de Parenting 

Children Course krijgen ouders 

praktische handvatten om samen 

na te denken over opvoeding en 

hun rol als ouder. Vanaf 14 

september kun je deelnemen aan een cursus van vijf 

avonden. De cursus wordt georganiseerd door Hart voor 

de Waard. De Parenting Children Course wordt sinds 

2015 op verschillende plaatsen in het land gegeven. 

Het doel van deze cursus is om ouders praktische 

handvatten te geven voor verdere ontwikkeling van hun 

rol als opvoeder. In vijf interactieve bijeenkomsten 

komen onder andere de volgende thema’s aan de orde: 

grenzen stellen, liefde uiten, functie van het gezin en 

groei naar zelfstandigheid. De cursus wordt gegeven in 

Oud-Alblas. Cursusleiders zullen tips delen en stof tot 

nadenken geven. Daarnaast is er ruimte om met andere 

ouders in gesprek te gaan. Interesse? Meld je dan aan 

via: www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse. De 

cursus wordt gegeven op woensdag 14 en 28 

september, 12 oktober en 2 en 16 november. De 

bijeenkomsten duren van 20:00 tot 21:45 uur. Het kost 

25 euro om deel te nemen (voor inwoners van 

Molenlanden €20,-). Kom je samen met je partner dan 

kost het 35 euro (of 30 euro voor inwoners van 

Molenlanden). Kijk voor meer informatie op 

www.parentingcourse.nl of neem contact op met 

Marieke Bor, bel 06-33834727 of mail naar 

trainingen@hartvoordewaard.nl. 

Als kanker je raakt 
De stichting ‘Als kanker je raakt’ biedt mensen met 

kanker, hun naasten en nabestaanden een open hart en 

oor. Wilt u / wil jij  praten? Neem dan gerust contact 

op. Stuur een e-mail naar contact@alskankerjeraakt.nl 

of neem telefonisch contact op: 06-28964266. Appen 

kan ook. In de Rank en onder de Toren liggen een aantal 

folders met info over komende evenementen (o.a. een 

ontmoetingsdag en een sponsorfietsdag ‘Sport4hope’). 

De informatie is ook te vinden op de site: 

www.alskankerjeraakt.nl.

 
 


