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Bij de diensten  

Vandaag is het zover dat, na bijna 1 jaar, de vacature 
van de tweede predikantsplaats weer mag worden inge-
vuld. Dankbaar dat het proces van beroepen zo goed en 
snel is verlopen en dat proponent Joren Menkveld als 
predikant verbonden mag worden aan onze gemeente.  
In de morgendienst, waarin prop J.H. Menkveld wordt 
bevestigd als predikant, gaat ds. W. J. Menkveld uit Urk 
voor. We lezen Leviticus 6:1-7 en 2 Korinthe 5:11-21. 
De muzikale begeleiding is in handen van Scott Baks 
(orgel), Elize v/d Wegen (piano), Emma Trouwborst 
(dwarsfluit), Loïs Troost (hobo), Diana Erkelens 
(klarinet), Liezeke Schakel (saxofoon) en Jarno Toet 
(trompet). Na de dienst is er in de Rank voor iedereen 
gelegenheid om hem en zijn vrouw Jolien, Gods zegen 
toe te wensen en welkom te heten in onze gemeente.  
In de middagdienst, die om 14.30 uur begint,  gaat ds. 
J.H. Menkveld voor het eerst voor als eigen predikant 
van onze gemeente. We lezen Spreuken 2:1-8 en 
Mattheüs 13:44-46. Muzikale medewerking wordt deze 
dienst verleend door Scott Baks (orgel), Aron Donk 
(viool), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit), Jet v/d Vlies 
(klarinet), Gijsbert van Wingerden & Maartje Rietveld 
(zang). Tijdens de dienst is er ook beeldverbinding met 
en crèche in de Rank. Na de dienst is er voor genodigden 
gelegenheid tot feliciteren. We bidden om Gods zegen 
voor beide diensten en voor ons nieuwe predikants-
echtpaar dat zij tot zegen mogen zijn voor onze 
gemeente en ons dorp.  

Collecten 
1. Diaconie (Exodus Dordrecht) 
2. Kerk 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van Willem - Jan de Wit in Egypte. 
 

Agenda 
Vanavond Awake-event, 19.00 uur Maranathakerk 
10-09 Kerk open monumentendag, 10.00 – 17.00 uur 
11-09  Jeugddienst, 18.30 uur 

Meeleven 
Magda van Kolfschoten (Dorpsstraat 52, 3381 AG) 
verblijft in revalidatiecentrum Rijndam (Westersingel 
300, 3015 LJ, kamer 331. Ze is dankbaar voor de vele 
kaarten die ze ontvangt. Ook heeft ze een goed bericht. 
Haar huis zal aangepast worden omdat het de bedoeling 
is dat zij in de tweede helft van okt. thuis komt. Voor 
deze ontwikkeling is grote dankbaarheid tot de Heere. 

Huwelijksjubileum 
Teo en Corrie van der Grijn (Dorpsstraat 68, 3381 AH) 
zijn 6 september 45 jaar getrouwd. Van harte willen we 
jullie en jullie kinderen en kleinkinderen 
feliciteren met dit jubileum. We 
wensen jullie allen Gods zegen toe. 

Geboren 
Woensdag 31 augustus is er een dochter geboren bij 
Melle Meeuwisse en Samantha Bongers 
(Wilhelminalaan 84, 3381 BR). Ze hebben haar de 
namen Maeve Mijke Kate gegeven. Van harte willen we 
Melle en Samantha feliciteren met de 
geboorte van Maeve en wensen we 
hen Gods zegen bij de opvoeding. 

Kerkrentmeesters 
Na ruim 12 jaar neemt onze secretaris Gerard Kemkes 
afscheid als Kerkrentmeester. We zijn dankbaar dat 
Gerard deze functie zo lang heeft bekleed. Met ingang 
van 11 september wordt hij opgevolgd door Jan 
Hakkesteegt. Op dezelfde datum wordt Kees 
Ouwerkerk toegevoegd als Kerkrentmeester zodat de 
commissie van Kerkrentmeesters weer compleet is. In 
de dienst van 11 september zullen Jan en Kees 
benoemd worden in hun functie. 
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Awake – event Lost without you 
Vanavond is er weer 
een Awake-event. 
Gastspreker Teus 
Visser gaat het hebben 
over het thema “Lost 
without you”. Tijdens 
de avond neemt Teus 
ons mee in het thema, 
is er ruimte voor 

interactie, gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd om 
elkaar te ontmoeten. Het event vindt plaats in de 
Maranathakerk en start om 19.00 uur, inloop vanaf 
18.45 uur. (Let op starttijd: voor het nieuwe seizoen 
hebben we besloten een uur eerder te beginnen). Awake 
is vóór jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 jr). Zien we je 
daar? Tot vanavond! 

Opgeven jongerenstartweekend 
Van vrijdag 30 sept. t/m 2 okt. hopen we weer met een 
grote groep jongeren naar Gemert te gaan voor het 
jongerenstartweekend! Opgeven hiervoor kan via de 
opgavelink die afgelopen week verspreid is via de app-
groepen van het jeugdwerk. Heb je de opgavelink 
gemist, of heb je andere vragen over het startweekend 
neem dan even contact op met Arjen (06 1103 9762)! 

helpers(!)/vertellers bijbelcreche welkom 
Tijdens elke morgendienst is er in de Rank de 
Bijbelcreche voor de kinderen van 4 - 6 jaar. Het is een 
erg gezellig moment met elkaar. Allereerst hebben we 
een introductie als voorbereiding op het Bijbelverhaal. 
Veelal is dit met de handpop Rik, maar ook met behulp 
van een gesprekje, materialen of een spelletje. Na de 
introductie volgt het Bijbelverhaal.  Na afloop van het 
Bijbelverhaal blikken we met elkaar nog terug op het 
verhaal m.b.v. vragen of een spel en zingen we met 
elkaar.  Hierna doen we een verwerking en krijgen de 
kinderen drinken en wat lekkers.  Tot slot is er nog tijd 
om met elkaar te spelen met speelgoed uit de kast. 
Lijkt het je leuk om te helpen, dan kan dat. Er is een 
groep vertellers en een groep helpers. In verhouding 
hebben we nu minder helpers!  Vanaf 12 jaar kun je ons 
al komen helpen! In verband met de planning is het 
handig dat je je voor 11 september opgeeft via 
bijbelcreche@hervormdgiessenburg.nl.    

 
 

Jeugddienst 11 september 

Afgelopen zomer zijn er veel jongeren op kamp geweest. 
Of dat met onze kerk was, hgjb of weer iets anders, 
tijdens zo'n kamp ervaar je God vaak heel dichtbij. Maar 
als je terugkomt en het 'normale' leven weer oppakt, 
komt die after-kampdip. Hoe nu verder? Dominee 
Menkveld vertelt ons erover tijdens de jeugddienst 
volgende week zondagavond. En ook als je niet op kamp 
bent geweest ben je natuurlijk van harte welkom, want 
het belooft een leuke dienst te worden! We hopen jullie 
allemaal te zien! Groetjes, de jeugddienstcommissie. 

Zomerkampen 2023 
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 8 juli t/m 15 
juli en Expeditie Purnode (15-18 jaar) van 14 juli t/m 
21 juli. Reserveer deze data vast in de agenda!   
Team Kamp Bladel en Team Expeditie Purnode 
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Leiding gezocht voor club groep 5 t/m 8 
Voor de clubs van de basischool, groep 5 tm 8, zoeken 
we nog leiding. Zoals het er nu voor staat kunnen niet 
alle clubs starten en dat zou heel jammer zijn! We 
hebben namelijk genoeg kinderen die staan te popelen 
om weer naar club te komen! Ben je vader of moeder van 
een clubganger? Overweeg eens of je de club mede 
mogelijk zou willen maken. Ook jongeren zijn van harte 
welkom! Hoe leuk is het om een groepje enthousiaste 
kids 1x in de week een ruim uur om je heen te hebben! 
Misschien twijfel je of het wel iets voor jou is. 
Begrijpelijk! Neem contact met ons op, dan kunnen we 
toelichten hoe het in z'n werk gaat. Je kunt je melden 
bij John in 't Veld (06-51322937) of Lianne van Oenen 
(06-83702867) 

Maatschappelijke stage 
Wist je dat je een maatschappelijke stage kunt invullen 
door mee te draaien als hulp bij de club? Afgelopen 
seizoen hebben al meerdere scholieren zo hun stage in-
gevuld. Handig om te weten voor volgend schooljaar! Je 
bent welkom! Aanmelden kan via de jeugdouderlingen. 

Opbrengst zendingsbussen sept. /okt. 
De komende 2 maanden is de opbrengst van de 
zendingsbussen bestemd voor het werk van Willem-Jan 
de Wit, docent Bijbelwetenschappen in Cairo. Het werk 
aan het seminarie gaat onverminderd door. Na twee 
jaren met coronabeperkingen hopen ze dit najaar de 
studenten van de voltijdspredikantsopleiding weer op 
de campus te hebben. Ze blijven ook online college 
geven: voor veel van de honderden deeltijdstudenten is 
het seminarie te ver weg om er regelmatig naar toe te 
komen en is online-onderwijs een goede mogelijkheid 
toch meer te leren over de Bijbel. Bidt en geeft u mee? 

Helpers bedankt! 
De pastorie aan de Heul is afgelopen maanden flink 
onder handen genomen. Joren en Jolien Menkveld willen 
de vrijwilligers die meegeholpen hebben hartelijk 
danken en houden “Open Huis” op zaterdagmiddag 17 
sept. tussen 14.00 – 18.00 uur. Van harte welkom om 
te zien wat het uiteindelijke resultaat is geworden nu 
de woning aangekleed is. Heb je, op wat voor manier 
dan ook, meegeholpen ( slopen, verven, schoonmaken, 
tegelen, tuin, behang scheuren, enz.…..: WELKOM 

 
 

Overleg muzikanten zangers, ds Menkveld 
Op 20 sept om 20.00 uur zijn muzikanten en zangers, 
die geregeld een muzikale bijdrage leveren in de 
kerkdienst, welkom om in de Rank in gesprek te gaan 
met ds Menkveld. De eredienst is het belangrijkste 
onderdeel van het predikantswerk en de rol van de 
muziek is enorm belangrijk in de 
dienst.  
We gaan het hebben over:  
– Wat kunnen we doen in 
voorbereiding en tijdens de dienst om 
ervoor te zorgen dat verkondiging en muziek elkaar nog 
meer versterken?  
– Hoe vinden we een balans tussen sfeer, inhoud en 
kwaliteit van de muziek?  
– en nog meer! Neem je instrument mee! 

Startdag winterwerk 24 september 
Heeft u de datum van de gemeentedag al in uw agenda 
staan? Vorige week is de uitnodiging uitgedeeld tijdens 
de beide kerkdiensten. Mocht u deze nog niet hebben 
ontvangen dan liggen er nog enkele exemplaren achter 
in de kerk en in De Rank. Alle informatie staat ook op de 
site van de kerk www.hervormdgiessenburg.nl. Een 
kleine greep uit de vele activiteiten die er te doen zijn 
op de activiteitenmarkt: darttoernooi, presentatie van 
de historische kring ‘Blik in vroeger tijden’, lekker 
bijkletsen tijdens de high tea, snoepen 
van een suikerspin, creatief aan de slag 
gaan (zie foto), escaperoom…… Genoeg 
activiteiten voor jong en oud!  
Om 17.15 uur zult u verrast worden door 
de heerlijke geuren die vanuit de 
verschillende foodstalletjes verspreid worden over het 
schoolplein. Opgeven voor het eten kan via de site van 
de kerk (heeft de voorkeur) of via Lisette van Wijnen 
06-42963985. 

Startzondag 25 september 
Na de startdienst op 25 september zal er weer een leuk 
en afwisselend programma zijn voor jong en oud  van 
11.00 tot 12.00 uur. We hopen op een heel mooie 
ontmoeting met alle leeftijden! Dus zet deze activiteit 
vast in de agenda! 
 


