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Bij de diensten 

In de morgendienst, van deze startzondag, gaat ds. J. 

Holtslag voor. Samen met de andere plaatselijke kerken 

hebben we voor de startzondag het thema Aan tafel. In 

de dienst combineren we dit met het focusthema Als het 

er op aankomt. We lezen over Daniël 1 die in zijn hart 

voorneemt om niet te eten van de tafel van de koning. Als 

het er op aankomt, wat is dan voor jou het belangrijkste? 

De muzikale begeleiding is in handen van Scott Baks 

(orgel/piano), Joyce Rietveld (gitaar), Hannah Trouw-

borst (djembe), Charlotte Venis (fluit) Anne-Marie 

Meerkerk en Annelise Dijksman (zang). 

In de avonddienst gaat ds. A.J. Zoutendijk uit Utrecht 

voor. We lezen psalm 100. Muzikale medewerking wordt 

deze dienst verleend door Robert van Eijl (orgel/piano).  

Collecten 

1. Diaconie - Plaatselijk Jeugdwerk & HGJB 

2. Kerk 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor het 

werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 

29-09 Open Focus Avond, 19.45 uur 

Open Focus Avond donderdag 29-09 

Een Open Focus Avond is een laagdrempelige avond voor 

iedereen die benieuwd is naar wat de Bijbel ons te 

vertellen heeft over ons leven met Jezus.  We verdiepen 

ons in het thema ‘Als het er op aan komt’, dit is thema 

van de Focusdienst van deze zondag. Kom jij ook? Inloop 

19:30 met koffie en thee, aanvang 19:45. 

Collecteren 

De Kerkenraad heeft in haar vergadering van 8 september 

jl. besloten om het collecteren tijdens de kerkdienst te 

hervatten. Zondag 2 oktober zullen we weer de collecte-

zakken doorgeven na het gebed en voor de zegen. Ook 

aan de uitgang zal er, bij een extra collecte, weer gecol-

lecteerd worden door een Diaken of Kerkrentmeester. Via 

de Scipio App blijft het mogelijk om digitaal geld over te 

maken. Schroom niet om hiervan gebruik te maken en de 

collectezak door te geven zonder uw geldelijke bijdrage. 

De Kerkrentmeesters 

Afscheid 

Afgelopen dinsdagavond hebben 

we, tijdens de vergadering van de 

Kerkrentmeesters, afscheid ge-

nomen van Gerard Kemkes als 

secretaris van het College van 

Kerkrentmeesters. Ruim 12 jaar heeft Gerard deze 

spilfunctie vervuld. We zijn hem veel dank verschuldigd 

voor het vele werk wat hij al die jaren verricht heeft.  

Zaaier 

Deze week zal Ditsy Tromp voor het laatst het concept 

gereed maken voor de Zaaier. Ongeveer 14 jaar lang heeft 

zij dit trouw en nauwkeurig gedaan. Iets om dankbaar op 

terug te zien en waarvoor we Ditsy ook hartelijk willen 

danken. Vanaf oktober zal Jenny van de Rhee dit werk 

overnemen en ook hier zijn we dankbaar voor. We wensen 

haar Gods zegen toe bij deze taak. Wist u trouwens dat 

u bij een abonnement op de Zaaier het regionale kerkblad 

een half jaar gratis kunt krijgen. Meer info via de 

predikanten of via info@kerkbode-dezaaier.nl. Verder zijn 

we op zoek naar nieuwe bezorgers van de Zaaier. Vanaf 

12 jaar kun je bezorger worden en krijg je hier ook een 

vergoeding voor. Heb je interesse geef dit dan door aan 

één van de predikanten of aan mw. De Groot (651546). 

Operatie Mobilisatie (OM)  

OM is een wereldwijde beweging 

die al meer dan 60 jaar christenen 

motiveert en toerust om het goede 

nieuws van Jezus te delen. Er zijn 

naar schatting wereldwijd 3 miljard mensen die Jezus’ 

liefde nog niet kennen. Daarom zetten zij zich in totdat 

ieder schepsel het Evangelie heeft gehoord, “De wereld 

is ons doel”. Zij willen kerken en gemeenten graag helpen 

een missiegericht leven te leiden mensen aan te sporen 

om onbereikte mensen te vertellen van Jezus. Onder-

steunen kan ook door te bidden, te geven of door te gaan 

om fulltime te dienen in Gods Koninkrijk. Nieuwsgierig 

geworden van wat zij allemaal doen? Als gemeente 

steunen wij OM en hebben zij als dank enkele exemplaren 

van hun Magazine GO aangeboden. Ze liggen op de 

leestafel in de kerk en in het rek in de Rank. 
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Zondagsschool 

Hoi jongens en meiden, Sinds lange tijd weer een 

berichtje speciaal voor jullie in de nieuwsbrief. We willen 

jullie van harte uitnodigen voor het nieuwe zondags-

schoolseizoen. Wij hebben zin om jullie te ontmoeten, 

samen te zingen voor onze God, te lezen uit de Bijbel en 

erover te spreken en te knutselen. Op de uitnodiging die 

je krijgt of misschien al gekregen hebt, staat wie jouw 

leiding voor dit seizoen is. Kom je voor het eerst? Laat je 

dan gerust brengen en halen door je vader of moeder. 

Nogmaals welkom allemaal op zondag 2 oktober om 

11.00 uur in de Rank! We starten met wat lekkers en 

openen daarna in zaal 8. Groetjes, de leiding 

Intern vertrouwenspersoon 

Voor de zomervakantie ben ik door 

de kerkenraad als intern vertrou-

wenspersoon gevraagd voor onze 

gemeente. Om deze reden wil ik me 

graag even voorstellen voor diegene 

die mij niet zo goed kennen. Ik ben 

Rianne van Wijngaarden-Scheepbouwer (40) en sinds 

bijna 8 jaar woonachtig in Giessenburg. Samen met mijn 

man Dirk en onze kinderen Anna (7) en Bart (4) wonen we 

aan de Neerpolderseweg 86. Ik ben geboren en getogen 

in Papendrecht, waar ik werkzaam ben als huisarts. Ik 

hoop met  mijn kennis en vaardigheden vanuit mijn werk 

als huisarts de functie van intern vertrouwenspersoon zo 

goed mogelijk te vervullen. Als vertrouwenspersoon wil ik 

een luisterend oor bieden voor een ieder, die op wat voor 

manier dan ook te maken heeft/heeft gehad met 

(seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ik ben er voor 

jong en oud en zal samen met u/jou kijken welke stappen 

mogelijk zijn. Ik heb een geheimhoudingsplicht waar ik 

grote waarde aan hecht. Ik zal alleen in algemene zin 

jaarlijks verslag doen aan de kerkenraad, tenzij anders 

gewenst. Mocht u/jij contact met mij willen schroom 

niet. Ik ben te bereiken via telefoonnummer: 06-

22471676 of e-mail: scheepbouwerrianne@gmail.com. 

Welkom 
Van harte heten we Leendert en Martine Trouwborst 

samen met hun dochters Hannah en Maartje welkom in 

de gemeente. Zij leven al met ons mee. Al zijn ze nog op 

zoek naar een huis in Giessenburg. Hun tijdelijke 

postadres is Meanderhof 15. 

Leiding bijbelcreche gezocht 

Ben jij ouder dan 12 jaar en vind je het leuk om bezig te 

zijn met kinderen? Geef je op om leiding te worden van de 

bijbelcreche via bijbelcreche@hervormdgiessen burg.nl. 

Hopelijk horen we wat van je! 

Pannenkoeken startweekend 

De laatste oproep! Voor vrijdagavond 30 september 

zoeken we nog enthousiaste pannenkoekenbakkers, we 

hebben er nog zo'n 50-100 nodig om er zeker van te zijn 

dat iedereen voldoende heeft! 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 bij de pannenkoeken 

aangeven hoeveel pannenkoeken je verwacht te bakken? 

De pannenkoeken kunnen vrijdagmiddag 30 september 

vanaf 17:00 worden ingeleverd in de Rank.   

VoedselBankjes 

‘Als iedereen in Nederland wekelijks 

een product aan de voedselbank zou 

schenken dan hebben de voedsel-

banken in Nederland nooit meer een 

tekort.’ Hier willen we met de jeugd 

van Giessenburg wat aan gaan doen! We willen met 

elkaar onderstaande voedselbankjes in elkaar zetten om 

op deze manier in het dorp meerdere inzamelplaatsen te 

creëren waar mensen houdbare producten in kunnen 

plaatsen. Deze producten worden regelmatig opgehaald 

en bij de voedselbank in Arkel gebracht. We hebben nog 

veel vrijwilligers nodig! Zou u of jij mee willen helpen bij 

het bouwen van de bankjes, het leveren van materialen, 

het ophalen van de producten, of wilt u zich aanmelden 

voor een bankje bij u in de voortuin? Stuur een berichtje 

naar voedselbankjes.giessenburg@gmail.com of 06-

2905 0179. 

Mountainbiken Meet Me 

Hallo Sportieveling! 8 oktober gaat Meet Me mountain-

biken. Dit gaan we doen in de Loonse en Drunense duinen. 

We verzamelen om 13:30u en hebben tot 18:00u de tijd 

om de route af te leggen. De activiteit is zowel voor 

mensen die nog nooit hebben gemountainbiked of zich er 

juist helemaal vertrouwd mee voelen! Kijk voor meer 

informatie op de website (meetmevijf.jouwweb.nl). Geef 

je op vóór 1 oktober 2022. Groeten van Meet Me  


