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Bij de diensten  
In de morgendienst, gaat ds. J. Holtslag voor. In deze 

dienst zal Martijn Donk bevestigd worden in het ambt van 

ouderling en nemen we afscheid van Jan van Wijngaarden 

als ambtsdrager. Vele jaren heeft hij de gemeente mogen 

dienen in het ambt en we zijn hiervoor hem en de Heere 

God dankbaar. Ook zullen Cees Ouwerkerk en Jan Hakke-

steegt geïnstalleerd worden als kerkrentmeesters. Wilt u 

hen allen gedenken in de voorbede? In de dienst lezen we 

Markus 8:34-38 en Micha 6:6-8. Wat kan ik geven als 

losprijs voor mij ziel? Hoe is het met uw ziel? Pastorale 

vragen die ook een plek hebben bij de voorbereiding op de 

bediening en viering van het Heilig Avondmaal D.V. 

volgende week zondag. De muzikale begeleiding is in 

handen van Robert van Eijl (orgel/piano).  

De avonddienst is een jeugddienst waarin ds. J.H. Menk-

veld voor gaat. Het thema is Highs and Lows: terug van 

kerkkamp. We lezen 1 koningen 18:36-19:10 en Johannes 

5:1-5. We zijn allemaal weer terug van onze vakanties, 

maar ook van Bladel en Pernode. Mogelijk heb je een heel 

goed kamp gehad, ook goed voor je geloof, maar hoe ga je 

nu thuis aan de slag met geloven, hoe kun je in het 

dagelijks leven, zonder alle structuur en enthousiasme van 

een kamp, ook leven met God?  

Collecten 
1. Diaconie – Medische Zending 

2. Kerk 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor het 

werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
12-09 Censura Morum, 19.00-20.00 uur, kerkweg 1B 

13-09 VrouwenBijbelstudie, 9.00 uur. 

Meeleven 
Gert Schmidt (Giessenlaan 67, 3381AK) is afgelopen 

dinsdag 6 september geopereerd in het St. Antonius-

ziekenhuis in Nieuwegein. De operatie is goed verlopen en 

hij hoopt op het moment van verschijnen van deze 

nieuwsbrief weer thuis te zijn. Wij danken God voor de 

geslaagde operatie en bidden om Gods zegen over de 

periode van herstel voor hem en zijn vrouw. 

Open Doors-dag 2022 
Zaterdag 8 oktober is de Open Doors-dag met als thema 

‘Baken van Hoop’. Ga je ook mee naar Barneveld? Het 

belooft een bijzondere dag te worden met ontmoetingen 

met christenen uit Irak en Colombia. Laat je bemoedigen 

door hun verhalen en leer van de vervolgde kerk. De dag is 

ook online te volgen. Meld je aan via de website 

www.opendoors.nl voor het middag- of avondprogramma. 

Viering Avondmaal 
De viering van het Heilig Avondmaal vindt plaats in de kerk 

in beide diensten en tijdens de morgendienst in de Rank. 

Op de tafels staan het brood (in mandjes) en de wijn (in 

kleine bekertjes) klaar. Op een oproep van de predikant 

worden belijdende leden aan de tafel genodigd en na de 

instellingswoorden en gedenkwoorden kan op aangeven 

van de predikant gezamenlijk het stukje brood worden 

gebruikt en de wijn. Belijdende leden zijn vrij om in de kerk 

of in De Rank “aan te gaan”. Door een kleine uitbreiding 

met de tafels en de viering in De Rank zelf (in 

aanwezigheid van een ouderling en diaken) is de verwach-

ting dat er ’s morgens maximaal drie gangen zullen zijn. 

Als in de kerk alle zitplaatsen (tijdens de morgendienst) 

zijn bezet, dan is uitwijking naar De Rank of de avond-

dienst een mogelijkheid. Tijdens de morgendienst kunnen 

de kinderen van de basisschool na de eerste avond-

maalstafel naar een eigen bijeenkomst in De Rank. We 

zien uit naar goede diensten in verbondenheid met 

Christus en elkaar. 

Belijdenis 
Ook dit jaar hopen we weer te starten met een belijdenis-

groep. Wanneer je mee wilt doen of hier een gesprek over 

wilt, geef dit dan aan bij één van de predikanten. We 

starten zondagavond 25 september aansluitend aan de 

avonddienst. 

Startzondag 
Hallo allemaal! Op zondag 25 september, 

na de gemeentedag, is er een startzon-

dag waar we gezellig spellen gaan doen 

en in gaan op de preek. We hebben 8 

koekenbakkers nodig voor wat lekkers voor bij de 

koffie/fris. Je kan je aanmelden voor bakken via 

Liekeverspuij55@gmail.com. We hopen jullie dan te zien! 
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Gemeentedag 
Nog maar 2 weken en dan is het gemeentedag. Heeft u 

zich al opgegeven? We hebben nog diverse vrijwilligers 

nodig, o.a. voor de op- en afbouw van het schoolplein, 

bakkers voor de high tea en helpers bij de activiteiten. 

Opgeven kan via www.hervormdgiessenburg.nl (voorkeur) 

of bellen naar Lisette van Wijnen 06-42963985. Kom 

vooral ook ’s middags naar de activiteitenmarkt! Start om 

14.00 uur op het schoolplein van CBS De Hoeksteen. De 

ideale gelegenheid voor jong & oud om elkaar in een 

ongedwongen sfeer te ontmoeten en leuke activiteiten 

met elkaar te ondernemen. Om alles te kunnen 

organiseren zijn we nog op zoek naar een aantal dingen: 1 

grote gasbbq, 4 stro-/hooibalen en een caravan voor de 

escaperoom. Wie heeft er één te leen? We zullen er 

uiteraard met beleid mee om gaan. Kan iemand ons 

voorzien van bovenstaande spullen? dan graag contact 

opnemen met Jennina Zwijnenburg, tel. 06-53150524. 

Aanvulling gemeentedag 
Er is een groep die de fietsactiviteit 

tijdens de gemeentedag mist. Nu is er 

een initiatief om toch, vroeg in de 

middag om 13.00 uur met elkaar een 

route van ongeveer 30 km. te gaan fietsen om daarna de 

presentatie van de Geschiedkundige vereniging te kunnen 

bijwonen, of een van de andere activiteiten. Ook kunnen 

we een route fietsen van ongeveer 42 km. Om dan weer op 

tijd terug te zijn voor de Sing-in om met elkaar mooie 

liederen te zingen. Wie wil er mee fietsen? Geef je voor 17 

september op door een mail te sturen naar kgdenuil@ 

kpnmail.nl of 0653151687 met vermelding korte of lange 

rit. Bij geen fietsweer, massaal naar CBS De Hoeksteen. 

VrouwenBijbelstudie 
Wij hopen op D.V. dinsdagmorgen 13 september te starten 

met een nieuwe Bijbelstudie.  Dit seizoen willen we ons 

verdiepen in het studieboekje “Zevenmaal Feest” van Prof. 

Dr. Francois Viljoen over de betekenis van joodse feesten 

voor de christelijke eredienst. Deze morgen is Emma 

Kraaijeveld bij ons te gast. Zij zal een inleiding verzorgen 

over de joodse feesten. Iedereen, zowel leden als niet-

leden, zijn van harte welkom! Zoals bij elke Bijbelstudie-

ochtend beginnen we om 9.00 uur en eindigen wij tegen 

half 12. Onze volgende Bijbelstudieochtend zal D.V. zijn òf 

op dinsdagmorgen 4 oktober òf donderdagmorgen 6 

oktober. Kies welke ochtend het beste uitkomt. De 

ochtenden worden hetzelfde ingevuld. Weet je welkom! 

Startweekend: Vervoer en pannenkoeken 
Het startweekend staat weer voor de deur. 

Van vrijdag 30 september tot en met zondag 

2 oktober zullen we met veel jongeren een 

mooi startweekend beleven. We zijn nog op 

zoek naar rijders die ons naar Gemert willen brengen. Ook 

voor op de terugweg zijn er rijders nodig. Opgeven kan via 

de QR-Code of bij Arnne Post 06-39118385. Voor 

vrijdagavond 30 september zoeken we nog  pannen-

koekenbakkers! Graag opgeven bij Liezeke Schakel (via 

appje 06-13297204, mail korevaarliezeke@hotmail.com 

of een briefje door de deur op van Brederodestraat 36. Wil 

je aangeven hoeveel pannenkoeken je verwacht te bak-

ken? De pannenkoeken kunnen vrijdagmiddag 30 sept. 

vanaf 17:00 worden ingeleverd in de Rank 

Schrijfactie SDOK 
Een van de kaarten die voor SDOK worden uitgedeeld zijn 

voor Susanna Koh Koh uit Maleisië. Haar man voorganger 

Raymond werd in 2017 op klaarlichte dag ontvoerd. Sinds 

de ontvoering is niks meer van Raymond vernomen. Hij 

kreeg eerder via de post een doos met kogels toegestuurd 

als een waarschuwing dat hij moest stoppen met zijn 

missionaire werk. Het is moeilijk om geduldig te blijven. Zij 

vindt troost in de woorden van Klaagliederen 3:25. Goed is 

de Heere voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem 

zoekt. “Het goed is om te hopen op God”. 

Joods leerhuis 
In september start een classicale leerhuis over de Joodse 

lezing van Exodus. Dit vind plaats onder leiding van mw. 

Tirtzah Middleton. Zij is verbonden aan de progressief 

Joodse gemeente Midden Nederland. Tijdens het winter-

seizoen zal de kring 7 keer bij elkaar komen om donderdag-

middag van 13:30-15:30 uur. De data zijn, 22/9; 20/10; 

1/12; 9/2; 9/3; 20/4. Het zal afwisselend zijn aan de 

Peursumseweg 23 of Doetseweg 2 in Giessenburg. De 

kosten zijn €70,00 voor de hele cursus. Voor meer 

informatie en aanmelden: Rian de Koning (riandekoning@ 

solconmail.nl - 06-10828129) of Wout Schakel 

(wschakel@online.nl - 0184-418101) 

Fietstassen 
Het is al een paar keer voorgekomen dat er tijdens de 

kerkdienst fietstassen van de geparkeerde fietsen worden 

gehaald. Het lijkt bewuste diefstal en geen kwaad-

aardigheid. Het is in ieder geval goed om hier rekening mee 

te houden. 


