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  Bij de diensten  

In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen 

Lukas 10:25-37. Een gedeelte uit het leven van Jezus 

waarin we de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan 

behandelen. Het gedeelte begint met een vraag. Wat 

moet ik doen? Wat moet of wil ik eigenlijk? Wat bepaalt 

mijn agenda. Heeft God daar invloed op. Zomaar wat 

vragen die tijdens deze Focusdienst ons aan het 

denken zetten over de focus op Jezus. Muzikale 

medewerking wordt deze dienst verleend door Robert 

van Eijl (orgel/piano), Marieke Donk (dwarsfluit), 

Gijsbert & Willemieke van Wingerden en Lisanne 

Buchner (zang).  

In de avonddienst gaat ds. J.H. Menkveld voor. We lezen  

zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus en 

Romeinen 3:9-24. Zondag 2 gaat over onze ellende en 

aangeboren neiging om verkeerd te doen. Niet iets dat 

we vaak bespreken, maar wel belangrijk om met elkaar 

over te spreken. Herkennen we de zonde in ons eigen 

leven, en durven we die te belijden? In deze dienst is er 

ook de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Muzikale 

medewerking wordt deze dienst verleend door Scott 

Baks (orgel/piano). Na beide diensten zullen er weer 

dagboekjes uitgedeeld worden ter ondersteuning van de 

voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. 

  Collecten 
1. Diaconie  

2. Kerk 

3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

theologische toerusting in Mozambique. 

  Agenda 
07-11 Censura Morum, 18.30-19.00, a/d Heul 34 

08-11  VrouwenBijbelstudie, 9.00 uur 

10-11 VrouwenBijbelstudie, 9.00 uur 

  Welkom 

Mw. M.J. Neels – Pantus is komen wonen in de Groene 

Wei. Haar adres is Hof van Giessen-Nieuwkerk 30. We 

heten haar welkom in onze gemeente en in ons dorp 

en wensen haar Gods zegen toe. 

  Meeleven  
 Annemarie Pierhagen (Emmalaan 7, 3381 AJ) is 

afgelopen woensdag weer thuis gekomen uit het 

ziekenhuis. Er is dankbaarheid dat de operatie 

geslaagd is. We bidden voor een goed herstel en zegen 

op het vervolgtraject. 

 Ook voor Tony Prins (Wilhelminalaan 28, 3381 BP) 

willen we bidden. Juist rondom het huwelijksjubileum 

lag hij in het ziekenhuis. We bidden om Gods bewaring 

en zegen. 

 Joop van der Sande gaat lichamelijk steeds verder 

achteruit. Laten we in gebed hem en zijn familie 

gedenken in zijn laatste levensfase. 

  Dankdagcollecte 
De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag opgebracht 

van 3.132,75 euro. Daarvan is 2021,45 euro opgehaald 

via de collectezakken na afloop van de kerkdienst op 

woensdagavond 2 november. Een bedrag van 1091,50 

is (bijgewerkt tot vrijdagochtend 4 november) opge-

haald via de Scipio kerkapp. Hartelijk dank hiervoor. 

  Catechese 
Na dankdag en de herfstvakantie beginnen we weer met 

de catechisaties! Graag zien we jullie weer op 7 en 8 

november. 

  Dagboekjes GZB 

Ook dit jaar wordt het dagboekje 

Een handvol koren weer verkocht 

door de leden van de zendings-

commissie. Bij de mensen die 

vorig jaar een boekje hebben 

gekocht, komt er de komende 

weken weer iemand langs. De 

kosten van het boekje zijn 13,50. 

Zou u een enveloppe met het 

bedrag willen klaarleggen? Had u vorig jaar geen boekje, 

maar wilt u deze wel of is er voor 10 december nog 

niemand langs geweest, dan kunt u contact opnemen 

met Josette Kemkes, 06-27536469 kemkes 

@hetnet.nl. 
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  Vanuit de kerkenraad - Begroting 2023 
De jaarbegrotingen 2023 van het college van 

Kerkrentmeesters en van de diaconie zijn opgemaakt 

en besproken in de november vergadering van de 

kerkenraad. In beide begrotingen is de lijn van de 

voorgaande jaren zoveel mogelijk aangehouden. De 

kerkrentmeester houden rekening met een duidelijke 

stijging van de energiekosten. In de vergadering van 

december worden de begrotingen definitief vastge-

steld. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid 

om de begrotingen in te zien of daar vragen over te 

stellen. Daarvoor kunt u tot 19 november contact 

opnemen, bij voorkeur via email. Voor de begroting van 

de Kerkrentmeesters met dhr. Enrico van Tuijl 

evantuijl@hervormdgiessenburg.nl en voor de diaconie 

met dhr. Jaap van Oenen penningmeesterdiaconie 

@hervormdgiessenburg.nl. 

  Uitslag zesjaarlijkse stemming  

Tijdens de gemeenteavond van donderdag 20 oktober 

zijn er voor de zesjaarlijkse stemming 69 stemmen 

uitgebracht waarvan 63 voor JA (machtiging aan 

kerkenraad voor dubbeltallen), 3 voor NEE (verkozen 

kandidaat bij 10 of meer aanbevelingen) en 3 blanco. 

Dat betekent dat gekozen is om voor de komende zes 

jaren de kerkenraad te machtigen om dubbeltallen op te 

stellen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen.    

De gemeente heeft ook in het verleden voor deze wijze 

van verkiezen gekozen, De manier van verkiezen van 

kerkenraadsleden blijft dus gelijk. Voor de verkiezing 

van een ouderling met een bepaalde opdracht blijft de 

mogelijkheid, zoals opgenomen in de kerkorde, geen 

dubbeltallen op te stellen, maar dat de kerkenraad uit 

de aanbevelingen door de gemeente, direct overgaat tot 

een enkelvoudige kandidaatstelling. 

  Avondmaal en Censura Morem  
Op zondag 13 november hopen we met elkaar het Heilig 

Avondmaal te vieren. We zullen dit opnieuw doen zoals 

het vorige keer heeft vorm gekregen, de tafels zullen 

het hele koor vullen en in een m-vorm staan. Als dat 

prettiger voor u is, kunt u ook in de Rank deelnemen aan 

het heilig avondmaal. Op Maandag 7 november van 

18:30-19:00 is er Censura Morem aan de Heul 34. Als 

er iets is dat u verhindert om aan te gaan aan het 

avondmaal, dan kunt u daar terecht voor gesprek en 

gebed. 

  Awake 
Vanavond gaat er weer een nieuw 

Awake-event plaatsvinden. Daar 

zal gastspreker Joël Boertjens 

het gaan hebben over het thema: 

“Outside your bubble”. Tijdens de 

avond neemt de spreker ons mee 

in het thema, is er ruimte voor interactie, gebed en 

aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. 

Het event vindt plaats in de Maranathakerk en start om 

19:00, inloop vanaf 18:45. Awake is vóór jongeren 

(doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? Tot dan! 

  Verkoping  
D.V. zaterdag 12 november a.s. hopen wij weer een 

verkoping te houden van 9.00 tot 12.00 uur in De Rank. 

Wilt u komende winter niet met koude voeten zitten 

dan zijn er de echte gebreide sokken in allerlei kleuren 

en maten. Verder zijn er potjes jam en cadeautjes. 

Wilma is er ook met zelfgemaakte kaarten, met en 

zonder tekst en kerstkaarten. Deze ochtend is ook het 

tweedehands boekwinkeltje open. Kom gezellig 

koffiedrinken in de GROTE zaal. Iedereen is van harte 

welkom om te komen kijken en kopen. De opbrengst is 

voor de kerk. 

  Zendingsbussen – nov/dec 
In de laatste 2 maanden van dit jaar is de opbrengst van 

de zendingsbussen bestemd voor theologische toe-

rusting in Mozambique. De kerk van Mozambique groeit 

hard, maar er is een tekort aan predikanten en getrainde 

kerkleiders. Een gemeente met één predikant kan 

bestaan uit wel twintig verschillende kerkjes. Zeker in 

de afgelegen dorpen is er grote behoefte aan meer 

Bijbelkennis. Door middel van theologisch afstands-

onderwijs worden kerkleiders, ouderlingen en diakenen 

toegerust met theologische kennis. De kerkleiders 

krijgen tijdens de cursus ook kennis over onderwerpen 

als pastoraat, gebed, diaconaat, getuigen en 

gemeente-zijn. Bidt en geeft u mee? 
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  Oproep voor (diaconale) hulp 
Bij de diaconie zijn er voor de komende tijd diverse 

hulpvragen. Momenteel is er voor enkele tijd behoefte 

aan ondersteuning bij huishoudelijke hulp i.v.m. long-

covid. Het gaat om een steun bij huishoudelijke hulp. 

Met drie vrijwilligers willen we dit opvangen. Dat 

betekent dat iedere vrijwilliger 1 x in de 3 weken een 

dagdeel (ong. 2 uur) wordt ingezet. Tenminste zoeken 

we nog een vrijwilliger die hiervoor beschikbaar is. 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@hervormd 

giessenburg.nl. 

  Voedselbankjes  
Inmiddels is het aantal Giessenburgers dat nog geen 

Voedselbankje tegen het lijf is gelopen flink gedaald en 

dat zien we ook terug in de hoeveelheid ingezamelde 

producten! Vanaf deze week staan er al 10 in het dorp, 

waaronder op de volgende nieuwe locaties: 

 Bogert 8 

 Wilhelminalaan 53 

 Wetering 19 

 Van Marlotstraat 40 

Ook zijn inmiddels de eerste 250 producten opgehaald 

en afgeleverd bij de Voedselbank, waarvoor veel dank! 

Bij de bouwers zit de sfeer er nog goed in zoals je ziet, 

dus we gaan er de komende maand nog even flink 

tegenaan om het aantal bankjes te verdubbelen! Open  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bedankt 
We willen graag iedereen bedanken voor de felicitaties 

die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 

huwelijksjubileum. We zijn blij verrast door de talloze 

kaarten die we de afgelopen week vanuit de gemeente 

mochten ontvangen. Helaas is het niet mogelijk 

iedereen persoonlijk te bedanken, maar weet dat het 

ons heel goed heeft gedaan. Allen nogmaals dank!  

Arda en Jan de Groot. 

  Focus Avond 10-11-2022 
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 ‘Het grote gebod van de liefde’  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 ‘Het grote 

gebod van de liefde’. De opdracht die we hier aan 

koppelen luidt als volgt: ‘Blok in je agenda een uur in de 

week voor iemand die het moeilijk heeft’. We noemen 

dit: PRIORITIJD, uurtje voor de ander! We nodigen u en 

jou uit om de agenda erbij te pakken en de daad bij het 

woord te voegen. 

  Tussentijdse Focus evaluatie 
Inmiddels zijn we een jaar 

onderweg met het IZB Focus-

traject en dit willen we -het 

Focusteam en de IZB- graag met u 

en jullie evalueren middels een 

enquête. Met deze enquête onder-

zoeken we of we op de goede weg zijn met het 

Focustraject en de begeleiding daarvan. Wat gaat goed 

en wat kan er beter? Hebben we de juiste Focus, op 

God, op Jezus, op ons hart, op elkaar en op de ander? 

Het doel van deze enquête is dat we leren wat we voor 

volgend jaar vast moeten houden en wat we anders aan 

moeten pakken. Invullen kan t/m 19 november via de 

volgende link https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/ 

SV_8wzm9bhTAJizM2i of de QR-code. Wij kijken uit 

naar jullie feedback.  


