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  Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Menkveld voor. We lezen 
Exodus 19 waar God zijn volk met zichzelf en zijn 
heiligheid laat kennismaken. In de dienst staan we stil 
bij wat Gods heiligheid betekent en hoe we zelf daarmee 
omgaan. De muzikale begeleiding is in handen van Arie- 
Jaap de Kok (orgel) en Bart van Genderen (piano). 
In de avonddienst gaat ds. M. Dubbelman uit Hardinxveld-
Giessendam voor. We lezen Kolossenzen 1 Koningen 19: 
1-16.  Muzikale medewerking wordt deze dienst verleend 
door Scott Baks (orgel/piano).  

  Collecten 
1. Diaconie – noodhulp in Pakistan 
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 
17-10   Belijdenisgroep, 19.30 uur Arent v Gentstraat 3 
18-10   Gebedskring, 20.15 uur zaal 2 Rank 
20-10   Gemeenteavond beleidsplan, 19.45 uur Rank 

  Zondagsschool 
Hoi jongens en meiden, komen jullie straks 
ook weer? We gaan het hebben over de blinde 
Bartimeüs. Het is heel bijzonder hoe hij de 
Heere Jezus aanroept, zo doordringend, dat de mensen 
om hem heen boos worden en zeggen dat hij stil moet 
zijn. Maar de Heere Jezus hoort Bartimeüs ook en laat 

hem bij Zich komen. Een mooi en bijzonder 
verhaal van een man die gelooft dat de 
Heere Jezus naar de aarde kwam voor jou, 
hoe jong je ook bent.   

  Heilige Doop 
Volgende week zondag zal de Heilige Doop bediend 
worden aan Scottie Bongers, dochter van Niels en Esther 
Bongers (Zwanenbloem 7, 3381 HD) en aan Siem 
Schippers, zoon Hubert en Miranda Schippers 
(Doetseweg 64, 3381 KG). Wilt u de dopelingen en hun 
ouders gedenken in uw voorbede? 
 

  Meeleven 
• Magda van Kolfschoten (Dorpsstraat 52, 3381 AG) zal 

aanstaande woensdag vanuit Rijndam naar huis komen. 
We bidden voor haar om Gods zegen en nabijheid. 

 Verhuisd 
• Greet van der Pijl - Golverdingen is vanuit Tiendwaert 

verhuisd naar de Groene Wei. Haar adres is Hof van 
Giessen-Nieuwkerk 10, 3381 JM. 

• Ook Daan IJzerman zal naar de Groene Wei verhuizen. Hij 
komt vanuit Waerthoven. Zijn adres zal zijn Hof van 
Giessen-Nieuwkerk 16, 3381 JM.  
Beiden en de overige (toekomstige) bewoners van de 
Groene Wei wensen we Gods zegen op de nieuwe 
woonlocatie. 

  Jarige in gezin zendingsmedewerkers  
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 envelop 
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. 

  Oproep voor (diaconale) hulp 
Bij de diaconie zijn er voor de 
komende tijd diverse hulp-
vragen. Soms financieel, maar 
ook voor andere praktische 
ondersteuning. Dit i.v.m. lichamelijke beperkingen, 
gezondheidsproblemen (longcovid) of (tijdelijke) 
revalidatie. Momenteel zijn er vragen voor huishoudelijke 
hulp om eens in de 2 of 3 weken te kunnen bijspringen. 
Veel gemeenteleden zijn al betrokken bij hulp, klussen, 
e.d. Dat is mooi. I.v.m. de diverse vragen is het goed om 
te weten op wie we mogelijk een beroep kunnen doen. 
Vandaar deze oproep om aan te geven als je voor hulp 
beschikbaar kunt/wilt zijn. Voor vragen of opgave graag 
contact opnemen met diaken Jan Verspuij (06-
53784406). Of geef het aan via de andere diakenen of 
mail naar diaconie@hervormdgiessenburg.nl. 
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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 
 
 

 
 

  Oproep Solid Friends 
Heeft u een tafeltennistafel of 
pooltafel in uw schuur of op zolder 
staan die niet meer gebruikt wordt? 
Neem dan contact op met Joyce 
Rietveld (06-44069403). Wij zouden deze graag gaan 
gebruiken om onze "chillplek" in te richten. Groetjes van 
de leiding en jongeren van Solid Friends. 

   Bericht van de kerkrentmeester 
Het zal niemand zijn 
ontgaan: de stijgende 
energieprijzen. Dat betekent 
voor de meesten van ons dat 
de energierekening (veel) 

hoger gaat uitvallen; dat geldt ook voor ons als kerkelijke 
gemeente. Vanuit de Kerkrentmeesters staat het 
onderwerp verduurzaming al wat langer op de agenda. Dit 
heeft in eerste instantie te maken met onze 
verantwoordelijkheid voor de schepping en ja, ook met 
het betaalbaar houden van de energierekening. Dit is 
geen eenvoudige opgave. Het is een uitdaging ons 
bijzonder mooie, monumentale kerkgebouw energie-
zuinig(er) te krijgen en dit geldt ook voor De Rank, met 
name het gebruik in de winter en avonden. Kortom, een 
uitdaging waarbij de gemeente ervan uit mag gaan dat 
we dit serieus oppakken. Een eerste maatregel die is 
afgesproken is dat we de temperatuur in zowel de kerk 
als De Rank lager zetten. 

. Gemeenteavond 20 oktober 
Komende donderdag is er een gemeenteavond in de Rank 
waar de visie voor het nieuwe beleidsplan wordt 
gepresenteerd en de plaatselijke regeling en zes-
jaarlijkse stemming wordt toegelicht. Bij binnenkomst 
ontvangen belijdende leden een stembriefje voor de 
zesjaarlijkse stemming. De conceptversies van de visie 
en de plaatselijke regeling zoals die zijn vastgesteld in 
de kerkenraadsvergadering van 8 september staan op de 
website. Het is goed deze vooraf te lezen zodat u/jij 
eventueel gerichte vragen kunt stellen. Ook voor de 
verdere invulling van de hoofstukken van het beleidsplan 
is er gelegenheid om input te leveren. Het huidige 
beleidsplan staat ook op de website. Inloop 19.30 uur, 
start 19.45 uur. Hartelijk welkom! 

 
 

  Kopij Zaaier 
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de herfstvakantie op vrijdag 28 
oktober a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee 
houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij 
uiterlijk maandagavond 17 oktober a.s. vóór 18.00 uur 
mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl 

  Workshop God in de supermarkt 
Het is vast herkenbaar. Je 
staat in de supermarkt en 
je vraagt je af: wat eten 
we vanavond? De 
biologische boontjes uit 
Egypte of de ‘gewone’ 
boontjes uit Nederland? 
Een hamburger of 
sojaburger? Je hebt het 
niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk 
schap moeten keuzes gemaakt worden en het is geen 
gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, 
milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de 
producent. De workshop "God in de supermarkt" verkent 
de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen, 
is actief, informatief en gaat in een hoog tempo een 
serieus maar niet te zware dialoog aan. De workshop is 
dinsdag 8 nov. om 20.00 uur. Aanmelden graag via de 
mail: vt@hervormdgiessenburg.nl. 

  Praiseavond 18 november 
Wat is het mooi om als gemeente van God samen Zijn 
naam groot te maken! Dat kan op veel verschillende 
manieren. Met One Man Audience doen we dat het liefst 
door muziek en zang. 
Daarom organiseren wij 
op vrijdag 18 november 
een praiseavond in de 
kerk. De avond is voor 
alle leeftijden, dus of je 
nu van traditionele 
liederen houdt, het liefst 
naar Sela luistert of 
voorkeur hebt voor wat 
stevigers, alles komt aan 
bod. De avond start om 
20.00 uur. Wees welkom!
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