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  Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. 
Menkveld voor. We vieren 
samen het Heilig avondmaal. 
We lezen Lukas 22:9-23 over 
Jezus die het avondmaal met 
zijn leerlingen viert en verteld hoe hij verlangt heeft naar 
die maaltijd. Wat leren wij eigenlijk van dat verlangen?  
Muzikale medewerking wordt deze dienst verleend door 
Arie Jaap de Kok (orgel). 
In de avonddienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen  
na de voortzetting van het Heilig Avondmaal Psalm 116. 
Een psalm die begint met de woorden "Ik heb de Heere 
lief". Woorden die we in het licht van de dankzegging tot 
ons willen nemen om voortaan uit te leven. Muzikale 
medewerking wordt deze dienst verleend door Leen 
Donk (orgel). 

  Collecten 
1. Diaconie (De Hoop) 
2. Kerk 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
theologische toerusting in Mozambique. 

  Agenda 
15-11 Gebedskring, 20.15 uur Rank zaal 2 
18-11  Praiseavond, 20.00 uur Kerk 

  Bedankt 
• Met psalm 103 in  ons hoofd willen we iedereen 

bedanken die, op welke manier dan ook, aan ons hebben 
gedacht en 3 november tot een onvergetelijke dag 
hebben gemaakt. Arie en Cobie de Bruijn. 

• Hartelijk dank voor de vele kaarten en blijken van 
medeleven die we mochten ontvangen ter ere van ons 
55-jarig huwelijksjubileum. Jaap en Aty Muilwijk 

  Welkom 
Dhr. en mw. G. Slob zijn vanuit Hoornaar komen wonen 
in de Groene Wei. We heten beide hartelijk welkom in 
de gemeente en in ons dorp. Hun adres is Hof van 
Giessen-Nieuwkerk 24, 3381 JM. 
 
 

  Even voorstellen… 
Graag willen we onze nieuwe gemeenteleden Arie en 
Annemarie den Hartog wat beter leren kennen. Op de 
prachtige locatie aan de Doetseweg 54a schuif ik dan 
ook aan voor de thee. Ondanks dat het donker is buiten 
heb je een wijds uitzicht en zie je de lichtjes tot aan de 
brug bij Gorinchem. Wat een rust en wat een prachtig 
stukje Giessenburg! Kenmerkende woorden voor Arie en 
Annemarie zijn: 
- Schapen 
- Noordeloos 
- Varkens 
- Zorg 
- Wandelen en fietsen 
Nieuwsgierig geworden? Lees dan 
het hele verslag in de kerkapp of op de website. 

  SDOK kaartenactie 
Vyacheslav Koldiaev uit Rusland 
is opgepakt omdat hij een 
kerkgebouw in Archangelsk 
tegen een sloopploeg wilde beschermen door middel 
van een menselijke keten. Na meerdere geslaagde 
acties, weet een deurwaarder in 2020 de menselijke 
keten te verbreken en wordt Vyacheslav opgepakt. 
Tijdens het proces toonde de verdediging een video die 
Vyacheslav duidelijk vrijpleitte. Desondanks werd hij 
veroordeeld tot twee jaar cel. Zijn vrouw Anna kon niet 
bij Vyacheslav zijn om hem te begeleiden naar de 
gevangenis, omdat ze in het ziekenhuis was met hun 
kind die traumatisch hersenletsel opliep bij een val 
(inmiddels gaat het beter). 

  Bazaar 
Op zaterdagmiddag 19 november wordt er van 14.00 
tot 18.00 uur een bazaar gehouden in de Stigt. De 
opbrengst is voor Projecthulp Sri Lanka van Marian en 
Gerrit Muis. Op de bazaar kunnen o.a. zelf gemaakte 
artikelen worden gekocht en zijn er verschillende 
kramen met leuke spullen en houtproducten. Verder zijn 
er diverse actieve spellen en het rad van avontuur met 
mooie prijzen zal niet ontbreken! Ook voor de jeugd zijn 
er verschillende activiteiten en de catering zal 
ruimschoots aanwezig zijn. 
 


