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

Exodus 16. Nadat we afgelopen zondag hebben stil-

gestaan bij de doortocht door de Schelfzee, gaan we nu 

met het volk Israël op pad de woestijn in. We leren 

vertrouwen dat God genoeg geeft. De muzikale begelei-

ding is in handen van Robert van Eijl (orgel/piano). 

De avonddienst is een jeugddienst waarin ds. J. 

Holtslag voorgaat. We lezen Kolossenzen 3:1-4 en 

3:22-4:6. In de dienst zal er verder verslag gedaan 

worden van het jongerenstartweekend en stelt de 

interne vertrouwenspersoon Rianne van Wijngaarden 

zich voor. Muzikale medewerking wordt deze dienst 

verleend door Chris van Veldhuizen (orgel) en de band 

One Man Audience.  

  Collecten 
1. Diaconie – SchuldHulpMaatje Molenlanden 

2. Kerk 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

  Agenda 
13-10   Open Focus Avond 

  Meeleven 
 Dhr. Kooistra (Van Hardenbroekstraat 33) ondergaat 

komende woensdag 12 oktober een urologische 

operatie in Maastricht. Het is een riskante operatie en 

we bidden om Gods leiding bij het werk van de artsen 

en het herstel. 

 Dhr. Harrewijn (Doetseweg 16a) worstelt met een 

enorme vermoeidheid na een longontsteking waarvan 

hij tot nu toe nauwelijks herstelt. We bidden om Gods 

zegen en aanwezigheid in deze moeilijke tijd. 

  Bezoekbroeders  
Nu het huisbezoek weer is opgestart is het goed om te 

melden dat er twee nieuwe bezoekbroeders gevonden 

zijn. Als eerste Leo Krijgsman (Prins Bernhardlaan 11). 

Hij heeft inmiddels de belofte van geheimhouding 

afgelegd. Daarnaast Johan de Leeuw (Bovenkerkseweg 

25). Zij gaan op pad met respectievelijk ouderling 

Sijmen van der Vlies en ouderling Wouter de Kuiper. We 

wensen hen Gods zegen en wijsheid toe. 

  Jeugddienst 
Wat doe jij morgen om deze tijd? 

Na de zondag komt het gewone 

dagelijkse leven. Iedere dag kent 

zijn genietmomenten, maar ook 

zijn uitdagingen. Wanneer ik op 

zondag gehoord heb dat mijn 

vriendelijkheid alle mensen be-

kend moet zijn, dan is het de 

vraag of het mij lukt om vrien-

delijk te zijn naar iemand aan wie ik een hekel heb. De 

dieperliggende vraag is of ik toegerust het leven in ga. 

Wat zou de gemeente hierin kunnen betekenen. Waar 

zouden wij voor kunnen bidden? Aan de hand van het 

thema This time tomorrow gaan we met deze vragen 

bezig aan de hand van Kolossenzen 3:1-4 en 3:22-4:6. 

  Koffie/thee, limonade en foto's! 
Vanavond na de jeugddienst zijn jullie allemaal hartelijk 

welkom in De Rank om elkaar te ontmoeten onder het 

genot van een bakkie, een glaasje en wat te knabbelen. 

Ook worden dan de foto's van het Jongerenstart-

weekend van vorige week getoond. Hartstikke leuk om 

daar nog even van na te genieten of mee te genieten. 

Tot dan! 

  Open Doors vrouwenevent in Giessenburg  
Op zaterdag 5 november organiseert Open Doors een 

vrouwenevent met als thema Diepgeworteld.  Tijdens 

deze dag zal Amora haar ervaring delen vanuit haar werk 

in Afrika met getraumatiseerde vrouwen ten gevolge 

van vervolging. Bovendien zijn er verschillende seminars 

die je kunt volgen, zoals over diepgeworteld geloven, 

geloofsopvoeding of getuigen. Graag nodigen we je uit 

om deel te nemen aan dit vrouwenevent in Giessenburg 

waarbij wij het programma live vanuit Ermelo via een 

livestream volgen. Er is een hoofdprogramma met de 

band LEV, verschillende sprekers én seminars.  Het 

programma begint om 12:30 uur in ‘De Rank’. De middag 

duurt tot 17:00 uur. Meld je wel even aan via: 

https://www.opendoors.nl/over-open-doors/evenemen 

ten/vrouwenevent/. Heb je nog vragen stel ze gerust 

aan Josette of Annelies. Je kunt de livestream ook 

vanuit huis volgen als dat je beter uitkomt. Ook dan 

moet je jezelf even aanmelden via de link. 



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl 

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

 

 

  Kinderbijbeldag 2022 ‘Alles Andersom’ 
Op 28 oktober organiseren 

we een Kinderbijbeldag met 

het thema ‘Alles Andersom’. 

Ook dit jaar hebben we een 

leuk programma voor jullie! 

De kinderen van groep 1 t/m 

4 verwachten we van 9.30 

tot 12.30. We eindigen de ochtend met een lunch. Zit je 

in groep 5, 6, 7 of 8? Dan ben je welkom van 14.00 tot 

18.00. Ook hier sluiten we af met een maaltijd. Kom je 

ook? Meld je dan voor 17 oktober aan via  

kbd.giessenburg@gmail.com en vermeld hierin je 

naam, leeftijd,  groep en telefoonnummer. Wij kunnen 

uw/jouw hulp deze dag goed gebruiken en nodigen 

iedereen vanaf 13 jaar uit om zich hiervoor aan te 

melden. Dit kan via bovenstaand emailadres. 

  Gemeenteavond  
D.V. donderdag 20 oktober staat een gemeenteavond 

gepland waarvoor iedereen van harte wordt 

uitgenodigd. De avond wordt gehouden in de Rank. De 

inloop is vanaf 19.30 uur met koffie en of thee en we 

beginnen om 19.45 uur. Op deze avond wordt de visie 

voor het nieuwe be-leidsplan gepresenteerd, daarnaast 

de plaatselijke rege-ling toegelicht en de zesjaarlijkse 

stemming gehouden. De conceptversies van de visie en 

de plaatselijke regeling zoals die zijn vastgesteld in de 

kerkenraads-vergadering van 8 september jl. zullen 

binnenkort op de website staan. Er is op de avond 

gelegenheid input te leveren of vragen te stellen over 

beide conceptversies. Ook voor de verdere invulling van 

de hoofdstukken van het beleidsplan zal er gelegenheid 

zijn om hiervoor input te leveren. 

  Inzamelpunt oude metalen gaat verhuizen 
Nu het entreegebied van de Groene Wei wordt afgerond 

bij de fam. A. Rouwert Boer aan de Neerpolderseweg, 

moeten we het inzamelpunt gaan verplaatsen. Per 1 

oktober is het inzamelpunt iets verderop bij de  fam. 

Schakel, Neerpolderseweg 28. De groep vrijwilligers 

heeft onlangs de mijlpaal bereikt dat er voor € 25.000,- 

aan oude metalen is gesorteerd en is ingeleverd. De 

opbrengst is besteed aan goede doelen en aan de 

diaconieën van beide kerken. We hopen dat ook velen 

de weg naar het nieuwe inzamelpunt weten te vinden. 

 

  Open Focus Avond 13-10-2022 
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 

onderzoeken en met elkaar bespreken. Het thema van 

deze avond is ‘Toegerust het leven in’. 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 ‘Toegerust 

het leven in’. De opdracht die we hier aan koppelen luidt 

als volgt: ‘Probeer deze week iets vriendelijks te doen 

voor iemand waar je een hekel aan hebt’. 

  Preekbespreking 
Vanavond is er weer de eerste preekbespreking. We 

luisteren deze keer naar de morgendienst van Ds. 

Menkveld. Aansluitend aan de eredienst ‘s avonds 

komen we eenmaal per maand bij elkaar in ‘De Rank’. 

Kom gerust een keertje kijken om sfeer te proeven. 

Weet dat je van harte welkom bent. 

  Zondagsschool 
Wat was het een fijne en gezellige start afgelopen 

zondag! Zoveel kinderen en ook weer nieuwe kinderen. 

Het ging over het thema ‘laat de kinderen tot Mij 

komen’. De Heere Jezus ziet ook jullie en houdt van 

jullie. Komen jullie straks weer!? Durf je niet zo goed, of 

heb je de uitnodiging gemist, je bent van harte welkom! 

  Belijdeniscatechese 
Maandagavond 17 oktober komt de belijdenisgroep 

weer bij elkaar. We starten om 19:30 uur en komen 

samen op de Arent van Gentstraat 3. Wees welkom. 

Wanneer je komt geef dit dan door aan ds. J. Holtslag. 

  Gebedskalender 
De nieuwe gebedskalender wordt zondag 16 oktober  

uitgedeeld. De gebeden die in de eerste week staan zijn 

genoteerd door de man-nenvereniging. De kalender is 

ook te lezen op de site van de kerk en kan gevolgd 

worden op de kerkapp. De overgebleven exemplaren 

liggen in de Rank en onder de toren in de kerk. Voor het 

aanleveren van gebedspunten via de mail:  

annemarieverspuij@live.nl. 
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  Open Doors schrijfactie 
De kaarten die deze week bij de ingang van de kerk 

liggen zullen naar vervolgde Christenen van Open Doors 

ge-stuurd worden. Hiermee willen wij ze als gemeente 

bemoedigen. Momenteel ligt de focus van Open Doors 

op Syrische jongeren. Er wordt om gebed gevraagd voor 

een zichtbare toekomst, ondanks oorlog, elektriciteits-

tekorten, cholera en eenzaamheid onder de jonge 

Christenen.  

In memoriam: Bijbelsmokkelaar 

en grondlegger van Open Doors, 

Anne van der Bijl (94), is 27 

september overleden. Hij werd 

vooral bekend als God’s Smuggler 

(Gods smokkelaar) door zijn 

grootschalige Bijbelsmokkel naar 

landen achter het IJzeren Gordijn. 

  Voedselbankjes 
De collecte voor de Voedselbank 

op het jongerenstartweekend 

heeft het mooie bedrag van 

€370,- opgebracht! Namens de 

Voedsel-bank in Arkel: heel erg 

bedankt! Zaterdag 8 oktober 

hebben we met een aantal vrijwilligers een begin 

gemaakt aan het bouwen van de voedselbankjes! We 

hopen de eerste bankjes deze maand al te kunnen 

afleveren op verschillende plekken in het dorp. Heeft u 

nog interesse in een bankje, of zou u mee willen helpen 

bij het leveren van hout of het bouwen neem dan 

contact op met Onno of Arjen, of stuur een mailtje naar 

voedselbankjes.giessenburg@gmail.com. 

 

  Vanuit de redactie 
De laatste tijd gaat het regelmatig mis met het aanleveren van berichten. Sommige berichten worden naar het verkeerde 

mailadres gestuurd. Het juiste mailadres is: redactie@hervormdgiessenburg.nl. Ook gebeurt het dat berichten wel juist 

geadresseerd zijn maar om de een of andere reden niet binnenkomen. Mocht het daarom zo zijn dat uw/jouw bericht 

betreffende week niet geplaatst is zonder dat u/jij daarover een terugkoppeling hebt gekregen, laat het ons weten. 

Alvast bedankt! Annemarie & Corina 

 


