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  Bij de diensten  
In de morgendienst vieren we met elkaar de Immanuël 
dienst. Een mooie dienst voor jong en oud waarin in het 
bijzonder de leden van club Immanuël in het zonnetje 
staan. We lezen Lukas 15:11-24 en het thema is 
Welkom Thuis. De muzikale begeleiding is in handen van 
Scott Baks (orgel/piano) en Margreet Muilwijk & Lotte 
van Genderen (zang). Na de dienst bent u van harte 
welkom in de Rank om elkaar te ontmoeten. 
In de avonddienst gaat ds. T. Overbeeke uit  Reeuwijk 
voor. We lezen 1 Corinthiers 10: 1-14 en Mattheus 6: 9-
13. Muzikale medewerking wordt deze dienst verleend 
door Anneke van Genderen (orgel/piano).  

  Collecten 
1. Diaconie - Immanuël 
2. Kerk 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

  Agenda 
02-11 Kerk-school-gezinsdienst, 08.45 uur Geref. kerk 
     ,,    Dankdagdienst, 19.30 uur 
04-11 Ophalen oud papier 
     ,,    Verkoop collectebonnen, 18.30–20.00 uur Rank 
05-11 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur 
     ,,    Vrouwenevent Open Doors, 13.00-17.00 uur Rank 

  Meeleven  
• Woensdag 2 november zal Annemarie Pierhagen 

(Emmalaan 7, 3381AJ) een operatie ondergaan. We 
wensen haar Gods zegen toe en bidden dat alles goed 
mag gaan en het gewenste resultaat mag geven. 

  Welkom 
• Vorige week hebben dhr. en mevr. van de Kuil vanuit 

Gorinchem hun intrek genomen in de Groene Wei. Hun 
adres is Hof van Giessen-Nieuwkerk 32. Wij heten hen 
hartelijk welkom in onze gemeente. 

• Familie den Hartog is lid geworden bij ons in de 
gemeente, Ze wonen aan de Doetseweg 54a. We 
wensen hen veel zegen bij ons in de gemeente en hopen 
dat ze snel hun plek vinden. Binnenkort hoort u meer 
over hen via een kort interview! 

  Verhuizing 
Op donderdag 3 november zullen Wilco en Charlotte 
Venis samen met hun kinderen Johanna, Jonathan en 
Jochem binnen Giessenburg verhuizen. Hun nieuwe 
adres is Lisdodde 2, 3381 HG. We wensen jullie een 
gezegende tijd op het nieuwe adres en Gods nabijheid. 

  Geboorte 
Zaterdag 22 oktober is er een dochter geboren 
bij Joost en Marije Dijkgraaf en hebben Julian 
en Tijn een zusje gekregen (Van Brederodestraat 26, 
3381 BC). Ze heet Lisanne Marina, haar roepnaam is 
Lina. Van harte willen we Joost, Marije, Julian en Tijn 
feliciteren met de geboorte van Lina en wensen we hen 
Gods zegen bij de opvoeding. 

  Huwelijksjubileum 
• Op donderdag 3 november zijn Tony en Hannie Prins 

(Wilhelminalaan 28, 3381 BP) 55 jaar getrouwd. Samen 
met jullie kinderen en kleinkinderen willen we jullie van 
harte feliciteren met dit jubileum. Er is dankbaarheid 
dat ze al zo veel jaren samen mogen zijn. Met hen zijn 
we de Heere God dankbaar en bidden we 
om Zijn zegen voor de tijd die komt. 

• Ook Arie en Cobie de Bruijn-Post (Van Hardenbroek-
straat 1, 3381 CB) zijn donderdag 3 november, 55 jaar 
getrouwd te zijn. Van harte willen we ook jullie 
feliciteren met dit jubileum en wensen jullie samen met 
jullie kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe. 

  Bedankt 
• Ik wil een ieder hartelijk bedanken voor de warme 

reacties via kaart, app en mail, die ik mocht ontvangen 
voor en na mijn operatie in Maastricht. Het steunt mij 
zeker bij het moeizame herstel ervan. Pas begin decem-
ber weet ik of de operatie geslaagd is. Charles Kooistra 

• Beste Hervormde Gemeente van Giessenburg! Wij 
danken u hartelijk voor uw zorg en deelname aan het 
leven van ons gezin. In een voor ons en Oekraïne 
moeilijke tijd heeft u ingespeeld op de nood en, samen 
met de mensen uit de Blauwe Kerk, ons uitgebreid 
geholpen in onze behoeften, zowel fysiek als spiritueel! 
God zegene u! Met liefde, Sergey, Ljuda, Vova, Tima, Ilya 
Demenkov! 
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 Kleurrijk  
In de Kerk en Rank hebben we voor 
onze gasten de bundel Kleurrijk 
beschikbaar. Deze voorraad is echter 
niet oneindig!! Indien men een eigen 
Kleurrijk wil aanschaffen, kan dit 
tijdens de openstelling van het 
boekwinkeltje. Uiteraard is de bundel ook online te 
verkrijgen via de website bij de collectebonnen. Na 
bestelling wordt deze zelfs thuisbezorgd! Graag uw / je 
medewerking. De Kerkrentmeesters 

  Afwezigheid 
Vanwege twee studiedagen is ds. Holtslag maandag en 
dinsdag afwezig. Voor zaken van pastorale aard kan 
contact opgenomen worden met ds. Menkveld of met 
de wijkouderling. 

  Zondagsschool 
Hé jongens en meiden, kijk eens om je 
heen en bedenk wie jouw naaste is. Is 
het één iemand of zijn het meerdere 
mensen? Zijn het jouw vriendjes of ook 
volwassenen? Hebben ze jou weleens 
geholpen? Vraag aan je vader of moeder ook maar eens 
wie hun naasten zijn. Vandaag leren we op de 
zondagsschool wat God ons wil vertellen over het 
thema ‘een naaste zijn’. We hopen jullie zo te zien. Kom 
eerst maar lekker wat eten en drinken! 

  Catechisatie 
Vanwege dankdag is er de komende week geen 
catechisatie. Wel verwachten we al de jongeren in de 
dienst op dankdag. We spreken af om 19.10 uur bij de 
Rank om gezamenlijk een plek in de kerk te zoeken. 7 
en 8 november zal er weer catechisatie zijn. 

  Meet Me filmavond 5 november 
Op zaterdag 5 november organiseert Meet Me een 
filmavond in Leerdam. We starten met een maaltijd en 
sluiten de avond af met een hapje en drankje. Kom jij 
ook? Meer informatie en opgeven t/m 3 november via 
meetmevijf.jouwweb.nl. Groeten van Meet Me, het 
netwerk voor christenen tussen de 25 en 45 jaar in de 
Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. 
 
 
 

  Marriage Course 
De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. 
Willen jullie als echtpaar het nieuwe jaar ook 
goed beginnen? Geef je dan op voor de 
Marriage Course. Deze cursus geeft tips en verdieping 
voor jou en je partner. Samen genieten van een heerlijk 
diner voor twee en even ongestoord bijpraten. Daarna 
met z'n tweeën aan de slag met het onderwerp van de 
avond. Aanmelden kan nog t/m eind november. De data 
waarop de cursus gehouden wordt (let op de wijziging 
t.o.v. de V&T flyer): 9 en 23 jan., 6 en 13 febr., 6 en 20 
maart en 3 april 2022, van 18.45 - 21.45 uur. Voor meer 
info en/of aanmelden: vt@hervormdgiessenburg.nl 

  Actie - Geef warmte door 
In samenwerking met de diaconie van de 
Gereformeerde kerk gaan we de 
komende winterperiode door met de 
actie “Geef Warmte Door”. Ieder huishouden krijgt de 
komende maanden 380 euro energiekorting. Sommige 
huishoudens hebben de bijdrage niet direct nodig, 
terwijl het voor andere huishoudens niet genoeg is om 
de gestegen kosten te compenseren. Een solidair 
project waarbij we willen omzien naar plaatsgenoten in 
Giessenburg die vanwege de toenemende (energie) 
kosten meer in de knel komen. Hierbij een oproep aan 
degene die een steuntje kunnen gebruiken en ook aan 
degenen die steun kunnen geven. Meer info is te vinden 
op www.hervormdgiessenburg.nl. Verder kan er 
gereageerd worden via tel. 06-12942021 of 
diaconie@hervormdgiessenburg.nl. 

  Break in de week 
Wat doen 14 mannen als ze met elkaar 
op pad gaan? Juist: fruit plukken! Bij 
familie de Jong in Tienhoven wordt in 
het vroege najaar stevig doorgewerkt om ruim een 
miljoen kilo peren en appels te oogsten. Door mensen, 
afkomstig uit heel Europa, én uit ‘ons dorp’. Wil je weten 
hoe de Tienhovense vakmensen tegen die lui uit 
Giessenburg aankijken? Heb je belangstelling om wat 
te leren over vroege peren en late appels… Benieuwd 
hoe wij als consumenten kieskeurig zijn als we voor het 
fruitschap in de supermarkt staan? Klik dan naar 
Youtube, zoek het kanaal “wijzijnhg” en neem in kijkje 
in de wondere wereld der fruitplukkers. 
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