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  Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en zal de 

Heilige Doop bediend worden aan Scottie Bongers, 

dochter van Niels en Esther Bongers (Zwanenbloem 7, 

3381 HD) en aan Siem Schippers, zoon van Hubert en 

Miranda Schippers (Doetseweg 64, 3381 KG). De 

Schriftlezing is in deze dienst Psalm 139 : 1 - 16. De 

muzikale begeleiding is in handen van Sebastiaan 

Schippers (orgel/piano). 

In de avonddienst gaat ds. J. Kaai uit Giessenburg voor. 

We lezen Mattheus 13 : 44 -47.  Muzikale medewerking 

wordt deze dienst verleend door Scott Baks 

(orgel/piano).  

  Collecten 
1. Diaconie  

2. Kerk 

3. Najaarszendingscollecte 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

  Agenda 
28-10 maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’, 19.00 uur 

  Meeleven  
 Charles Kooistra (Van Hardenbroekstraat 33) is 

dankbaar voor een geslaagde operatie afgelopen week. 

Ook het herstel lijkt goed te verlopen. We danken met 

hem en wensen hem Gods zegen voor de weken van 

herstel.  

 Magda van Kolfschoten (Dorpstraat 52) zou deze week 

terugkomen van Rijndam (dit is ook al verschenen in de 

zaaier), helaas kon dit op het laatste moment niet door  

gaan. Er is op dit moment geen plek waar zij terecht 

kan om de nodige zorg te krijgen. Er wordt druk gezocht 

naar een oplossing, terwijl ze nog in Rijndam verblijft. 

Laten we voor haar bidden in deze onrustige tijd. 

  Verhuisd 
Mw. A. Goedhart-Donk  (Neerpolderseweg 14) is ver-

huisd naar de overkant van de weg. Zij is komen wonen 

in de Groene Wei. Haar adres is: Hof van Giessen-

Nieuwkerk 22, 3381 JM. We wensen haar daar een 

goede en gezegende tijd. 

  In Memoriam 
Woensdagmiddag 19 oktober is in de leeftijd van 90 

jaar in zijn slaap overleden Adriaan Eliza Harrewijn. De 

laatste weken herstelde hij slecht van een longont-

steking en had het veel benauwd. In deze weken heeft 

hij wel afscheid kunnen nemen van alle familieleden. 

Adriaan Harrewijn is altijd een actief en betrokken lid 

van onze gemeente geweest. Bereid om zich in te 

zetten en in het verleden ook het terrein van zijn garage 

ter beschikking te stellen voor de rommelmarkt van 

onze gemeente. In hem gaan we ook een gemeentelid 

missen die kritisch meedacht met de gemeente en de 

kerkenraad en van zich liet horen. In de laatste gesprek-

ken die met hem gevoerd zijn, aarzelde hij om over 

zichzelf en zijn eigen redding te spreken. Wel kon hij van 

harte beamen dat hij geloofde in een goede en een 

genadige God en zijn vertrouwen in die God had gesteld. 

In dat vertrouwen heeft hij mogen sterven en aan die 

God vertrouwen wij hem nu toe. Laten we zijn vrouw, 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en vrien-

den om hem heen gedenken in gebed. Op D.V. maandag 

24 oktober zal er van 19:00-20:00 uur gelegenheid zijn 

tot condoleren in de Rank. Dinsdag 25 oktober zal om 

13:30 uur er een rouwdienst gehouden worden in de 

kerk. 

  Huwelijksjubileum 
 Donderdag 27 oktober zijn Jaap en Atie Muilwijk-

Zondag (Dorpstraat 16, 3381 AG)  55 jaar getrouwd. 

Van harte willen we jullie, jullie kinderen en klein-

kinderen feliciteren met dit jubileum en wensen we 

jullie samen Gods zegen toe. 

 Zaterdag 29 oktober zijn Jan en Arda de Groot 

(Neerpolderseweg 46, 3381 JS) 40 jaar getrouwd. Van 

harte willen we jullie, jullie kinderen en kleinkinderen 

feliciteren met dit jubileum en wensen we jullie samen 

Gods zegen toe. 

  Nieuw ingekomen 

Familie den Toom heeft zich ingeschreven bij ons in de 

gemeente, op dit moment wonen ze nog in Hoornaar 

(dorpsweg 126), maar in maart komen ze nog meer in 

de buurt wonen, in Noordeloos (Overslingeland 10). We 

wensen hen veel zegen bij ons in de gemeente en hopen 

dat ze snel hun plek vinden. 
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  Afwezigheid 
Tijdens de komende herfstvakantie zal ds. Holtslag vrij 

hebben. Aansluitend heeft hij twee studiedagen op 31 

oktober en 1 november. Voor zaken van pastorale aard 

kan contact opgenomen worden met ds. Menkveld of 

met de wijkouderling. 

  Zondagsschool 
Vandaag is er in verband met de herfstvakantie géén 

zondagsschool! 

  Catechisatie 
Vanwege de herfstvakantie en dankdag is er de 

komende twee weken geen catechisatie. 7 en 8 

november zal er weer catechisatie zijn. 

   OpenDoors vrouwenevent in Giessenburg  
U en jij kunnen zich nog tot 26 

oktober aanmelden voor het Open 

Doors vrouwenevent met als 

thema ‘Diepgeworteld’. Deze vindt 

plaats in de Rank op 5 november 

van 13.00 tot 17.00 uur. We 

volgen het programma vanuit Ermelo via de livestream. 

Kijk voor het hele programma op de site van Open Doors 

en meld je daar ook aan. We kijken er naar uit u en jou 

te ontmoeten! Ook zijn we nog op zoek naar mensen die 

het leuk vinden om iets lekkers te bakken voor tijdens 

de pauzes. Wil je iets bakken of zijn er andere vragen 

spreek gerust Josette of Annelies even aan. 

  Kerk-School-Gezin Dankdagdienst  
Het thema van de dankdagdienst op D.V. 2 november is 

‘Wie dank jij?’. Ds Yvette Pors zal dit thema toelichten 

aan de hand van 1 Koningen 17: 1-16. De collecte is 

bestemd voor het gezamenlijke diaconie project van de 

Gereformeerde en Hervormde kerk: Geef warmte door. 

We willen u vragen om uw kinderen geen collectebon-

nen mee te geven. De dienst begint om 8.45 in de 

Maranathakerk aan de Peursumseweg. Het is een 

gezamenlijke dienst van de 3 Giessenburgse kerken in 

samenwerking met CBS de Hoeksteen.  Ouders, verzor-

gers en andere belangstellenden zijn van harte welkom 

om de dienst bij te wonen. Voor de allerkleinsten is er 

kinderoppas aanwezig (we vragen u kinderen onder de 

3 jaar bij de oppas te brengen).  

De commissie Kerk-School-Gezin 

  Actie Cirkel 2022 
Vorig jaar werden de begrote inkomsten mede door de 

goede respons op de Actie Cirkel gehaald. Dit jaar willen 

we u opnieuw via de nieuwsbrief informeren over de 

stand van de inkomsten in verhouding tot wat er nodig 

is om de kosten te kunnen dekken. Eind september is 

de dekkingsgraad van de inkomsten 76%. Concreet 

betekent dit € 51.212 achterstand. In het 4e kwartaal 

zijn de begrote inkomsten ca. € 72.000. Inclusief de 

achterstand per 30 september ligt er een flinke 

uitdaging voor ons allen. Alle bijdragen, hoe groot ook, 

zijn welkom. Samen kunnen we dit bereiken. In 

vertrouwen dat God Zijn gemeente in stand houdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reminder van de 'In Bewegingsopdracht' 
Tijdens de Focusdienst van 2 

weken geleden dachten we na 

over ‘Toegerust het leven in’. De 

opdracht die we hier aan koppelen 

luidde als volgt: ‘Probeer deze 

week iets vriendelijks te doen voor 

iemand waar je een hekel aan hebt’. Best een uitdaging, 

die je absoluut in gebed mag brengen, succes! 
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  Van de kerkrentmeesters 
De Kerkrentmeesters zijn blij dat ze naast de 

bestaande collectanten  sinds kort ook ondersteuning 

krijgen bij het collecteren van Harm Trouwborst, Arjan 

v/d Vlist, Emiel Bos en Wim in ’t Veld jr. 

  Update Oekraiense gasten in De stigt 
Dit voorjaar hebben we in 

de Stigt een tweetal 

gezinnen uit Oekraïne 

opgevangen. Onze opvang 

was/is een noodopvang, 

dus tijdelijk. De gemeente Molenlanden heeft zelf een 

meer permanente opvang gecreëerd in Groot-Ammers. 

De gemeente Molenlanden kon deze week plaatsen 

vrijhouden. Er moest snel besloten worden. Het gezin 

Demenkov heeft besloten dat de vader met de drie 

zoons naar Groot-Ammers gaan. De moeder zal naar hun 

oudste zoon in Oekraïne teruggaan. Zaterdag zullen ze 

verhuizen naar Groot-Ammers. Dank aan alle mensen 

die geholpen hebben met alle zorg en activiteiten. 

Groet, Arda, Leonie, Johan, Arie en Mireille 

oekraine.maranathakerk@gmail.com 

  Pannenkoekenbakkers gezocht 

Voor de Kinderbijbeldag van vrijdag 

28 oktober 2022 zijn we nog op 

zoek naar pannenkoekenbakkers. 

Vindt je pannenkoeken bakken 

leuk? Aarzel dan niet en geef je op 

via: KBD.Giessenburg@gmail.com. Opgeven kan tot 

uiterlijk maandag 24 oktober 2022. Wij worden erg blij 

van jullie hulp! Namens de commissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Voedselbankjes 
Velen handen maken licht werk! Een groep van 25 ent-

housiaste vrijwilligers heeft afgelopen weken een 

mooie start gemaakt met het bouwen van de 

Voedselbankjes: pallets slopen, hout zagen, schuren, 

bankjes in elkaar zetten en verven. Dit weekend zijn de 

eerste Voedselbankjes geplaatst op de volgende 

locaties in het dorp: 

 Deelcafé De Buuf 

 Miek-Kado 

 Albert Heijn 

 Duurzaamheidscentrum (oude bieb) 

Ook zijn we dankbaar voor de eerste 75 producten die 

ingezameld zijn met de bankjes bij de Rank. Hopelijk 

kunnen we ook in de toekomst op uw en jullie 

steun/bijdrage rekenen! Meehelpen met de 

Voedselbankjes kan nog steeds via: 06-2905 0179. 

 


