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Bij de diensten  - Heilig Avondmaal 
Vandaag vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. 
Door Gods genade gedenken we het sterven van de 
Heere Jezus voor onze zonden en zien we uit naar Zijn 
wederkomst. In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag 
voor. We lezen we Psalm 43 en Romeinen 10 : 9 - 10. 
We komen te spreken over de verlossing van de ziel en 
hoe het gebed van de psalmist verhoord is. De muzikale 
begeleiding is in handen van Scott Baks (orgel/piano),  
In de avonddienst gaat ds. J.H. Menkveld voor. In deze 
dienst is de dankzegging voor het Heilig avondmaal. We 
lezen HC zondag 1 en Lukas 12:22-34. 100% zeker zijn 
van je geloof, wat je ook gebeurt en in elke situatie 
weten dat je op het geloof terug kunt vallen. Hoe dat 
eruit ziet leren we uit de Heidelbergse catechismus 
vanavond. Muzikale medewerking wordt deze dienst 
verleend door Leen Donk (orgel) en Martin Klop (piano).  

HC Zondag 1 (in gewone taal) 
1.1 Wat is jouw enige houvast, voor 
altijd? Dat ik voor altijd en helemaal met 
lichaam en ziel het eigendom van de 
Heere Jezus ben en niet meer voor 
mijzelf leef. Mijn trouwe Zaligmaker heeft met Zijn 
kostbaar bloed voor al mijn zonden volledig betaald. En 
Hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. Mijn 
hemelse Vader zorgt elke dag zo goed voor mij, dat geen 
haar van mijn hoofd zal vallen als Hij dat niet wil. Zelfs 
alles wat ik meemaak, moet meewerken aan mijn 
zaligheid. Door de Heilige Geest verzekert Hij aan mij 
dat ik eeuwig bij Hem mag leven en Hij zorgt ervoor dat 
ik nu graag voor Hem wil leven. 
1.2 Wat moet je weten zodat je met deze houvast 
gelukkig kunt leven en sterven? Drie dingen. 
1: Beseffen hoe groot mijn zonden zijn en hoe ellendig 
ik ben zonder God. 
2: Hoe ik van al mijn zonden verlost kan worden. 
3: Hoe ik God voor die verlossing moet danken. 

Collecten 
1. Diaconie 
2. Kerk 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van Willem - Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
20-09 Overleg muzikanten, 20.00 uur Rank 
    ,, Gebedskring, 20.15 uur Rank 

Bedankt 
Hartelijk dank voor alle felicitaties en 
goede wensen op wat voor manier dan 
ook ter gelegenheid van ons 45- jarig 
huwelijksjubileum.  
Teo en Corrie van der Grijn 

Verjaardagskaarten zendingsveld 
Elke 3e zondag van de maand, zo ook deze zondag, 
worden na de ochtenddienst bij beide uitgangen van de 
kerk een beperkt aantal verjaardagskaarten voor 
zendingsmedewerkers of hun jarige gezinsleden 
uitgedeeld. Het adres is al voor u op de enveloppe 
geschreven. In de linkerbovenhoek staat de verjaardag 
datum en bij kinderen ook het geboortejaar vermeld. 
Namens de zendingscommissie bedankt voor uw 
medeleven en het versturen van de kaart. 

Niet alleen maar samen 
Elke dominee heeft zijn sterke en 
zwakke kanten en daarom ben ik erg blij 
dat Frida Bogerd mij wil helpen met een 
van mijn zwakke kanten. Zij zal mijn donderdag vullen 
met pastorale bezoeken. Het kan dus gebeuren dat zij 
u belt om een afspraak te maken in plaats van ik zelf. 
Natuurlijk zal ik niet alleen op donderdag bezoeken doen 
en mag u nog steeds direct contact met mij opnemen 
als u wilt dat ik langskom. Hartelijke groeten, 
Ds. Menkveld 

Update Oekraiense gasten 
De familie Kotostashovets, 
de familie die in torenzaal 
van De Stigt woonde, is 
maandag teruggereisd naar 
Oekraïne. Terug naar hun 

man/vader die daar gebleven is, evenals een oudere 
zoon/broer. Misschien is het een tijdelijke terugkeer, dit 
zal duidelijk worden in de komende weken. De familie 
Demenkov, die in de jeugdruimte woont, zal nog in 
Giessenburg blijven. 
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Gebedskring 
Dinsdagavond begint de gebedskring weer. Om 20.15 
uur in zaal twee van de Rank. Samen bidden voor de 
wereld, het land, het dorp en de gemeente is als een 
warme deken. Komt u ook meebidden? Iedereen is van 
harte welkom. De gebedskring. 

Belijdeniscatechisatie 
De eerste avond belijdeniscatechisatie is zondagavond 
25 september om 20.00 uur in de 
Rank. Twijfel je nog en wil je er over 
in gesprek. Neem dan contact op 
met één van de predikanten. Weet jij 
al zeker dat je komt, geef dit dan door aan één van de 
predikanten. Tot volgende week zondagavond. 
Trouwens, het is niet aan leeftijd gebonden 17 of 87 
jaar oud of er ergens tussen in. Wees welkom. 

Save the date Open Focus Avond 
Donderdag 29 september is er een Open Focus avond. 
Het thema van deze avond is ‘Als het er op aan komt’. 

Herhaling oproep bakkers en chauffeurs 
Doordat we nog te weinig reacties 
hebben gehad, nogmaals de vraag wie de 
jongeren die meegaan met het 
startweekend (30-9 t/m 2-10)  van en/of 

naar Gemert wil rijden. Opgeven kan via de QR-Code of 
bij Arnne Post 06-39118385. Ook voor de vrijdagavond 
zoeken we nog  pannenkoekenbakkers! Opgeven kan bij 
Liezeke Schakel (app 06-13297204, mail 
korevaarliezeke@hotmail.com of een briefje door deur 
Van Brederodestraat 36). Vermeld ook even het aantal 
pannenkoeken dat u van plan bent te bakken. Inleveren 
kan vrijdagmiddag 30 sept. vanaf 17.00 in de Rank. 

Themanummer “De Waarheidsvriend” 
Met het oog op de aanvang van het winterwerk stelt de 
Gereformeerde Bond weer een gratis uitgave 
beschikbaar van hun weekblad “De Waarheidsvriend” 
met als thema “Gemeente ben je samen”. Het blad stelt 
kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de 
orde en gaat in op geestelijke en pastorale 
vraagstukken. Vandaag ligt het blad weer in de kerk en 
de Rank om mee te nemen. Wilt u graag voor de 
komende 4 maanden de nummers ontvangen dan zijn er 
twee cadeaubonnen beschikbaar, af te halen bij de 
scriba, W. de Zwijgerlaan 21. 

Gemeentedag 2022 – Opgave foodmarket 
Zaterdag  is het zover, 
GEMEENTEDAG 2022!! 
Vanaf 14.00 uur gaat 
de activiteitenmarkt op het schoolplein van start waar 
allerlei activiteiten voor jong en oud zijn en waar we 
elkaar als gemeente mogen ontmoeten. Vele 
gemeenteleden hebben zich inmiddels al opgegeven 
voor de foodmarket (de maaltijd). Vandaag is de laatste 
dag dat er nog opgegeven kan worden. Ga dus nog snel 
even naar www.hervormdgiessenburg.nl en eet gezellig 
mee op de Gemeentedag! 

Gemeentedag 2022 - Voedselbank 
Deelname aan de Gemeentedag is gratis. Wel houden 
we weer een actie voor de voedselbank. Producten die 
we dit jaar inzamelen zijn: afwasmiddel, douchegel, 
keukenrollen, allesreiniger, color vloeibaar wasmiddel 
en tandpasta. Inleveren kan tijdens de Gemeentedag of 
de volgende dag in de kerk. 

Gemeentedag 2022 - Fietsen 
De fietsers voor de route van 30 km. 
vertrekken vanaf 12.50 uur, de 43 km. 
vertrekt vanaf 13.00 uur Beide vanaf het 
kerkplein. Zorg dat je op tijd bent. Hopend op mooi weer, 
een mooie fietstocht en dat we weer op tijd bij de 
activiteiten op het schoolplein aanwezig zijn om aan de 
andere activiteiten te kunnen deelnemen. 

Gemeentedag 2022 – Creatieve kids 
Tijdens de gondelvaart hebben we kunnen 
zien dat Giessenburg veel creatieve 
bouwers bezit. De kids worden daarom 
uitgedaagd om tijdens de Gemeentedag ook creatief 
met hout aan de slag te gaan. Neem je hamer mee 
(voorzien van naam) en daag je vader, opa, buurman of 
ander gemeentelid uit om samen met jou een leuk 
bouwwerk te timmeren. Tot ziens op de Gemeentedag!  

Startzondag 25 september 
We hopen jullie allemaal te ontmoeten bij het 
programma na de startdienst! We gaan van 11.00 – 
12.00 uur in groepjes op pad voor een mooi, afwisselend 
programma. Het is niet nodig om vooraf op te geven. Van 
harte welkom! Verder zoeken we nog bakkers voor wat 
lekkers bij de koffie/frisdrank. Aanmelden hiervoor kan 
via Liekeverspuij55@gmail.com.  


