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  Bij de diensten  

In de morgendienst gaat ds. J.H. Menkveld voor. In deze 

dienst staan we stil bij de persoon Barnabas, wat 

kunnen we leren van en over deze trouwe metgezel van 

Paulus. We lezen verschillende korte gedeeltes die iets 

over hem vertellen: Handelingen 4:36-37; Handelingen 

9: 27; Handelingen 11: 19-26 en Handelingen 15:1-4. 

Muzikale medewerking wordt deze dienst verleend door 

Leen Donk (orgel), Bart van Genderen (piano). 

In de avonddienst gaat ds. J. Holtslag voor. In deze 

dienst noemen we de namen van hen die ons in het 

afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn aan de dood. We 

herdenken hen in het licht van het Evangelie van Jezus 

Christus Die de dood heeft overwonnen. De 

schriftlezing is in deze dienst Psalm 28. Muzikale 

medewerking wordt deze dienst verleend door Robert 

van Eijl (orgel/piano). 

  Collecten 
1. Diaconie - ZOA 

2. Kerk 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

theologische toerusting in Mozambique. 

  Agenda 
- 

  Welkom 
Hoewel nog volop in de verbouwing is Walter Bor in ons 

dorp komen wonen aan de Prins Bernhardlaan 19, 3381 

AV. We heten hem van harte welkom in Giessenburg en 

in de gemeente. We wensen hem een gezegende tijd in 

ons midden. 

  Bedankt 
Hartelijk dank voor de vele kaarten en blijken van 

medeleven die ontvangen mochten worden tijdens de 

ziekenhuis opname van Tony en vanwege het 55-jarig 

huwelijksjubileum. Het heeft ons goed gedaan.  

Tony en Hannie Prins 
 
 
 
 

  In Memoriam 
Op 14 november is in de leeftijd van 84 jaar Johannes 

Cornelis Gerrit (Joop) van der Sande overleden. Joop 

heeft lang in relatieve gezondheid oud kunnen worden, 

tot hij afgelopen zomer onverwacht een hersentumor 

bleek te hebben. Vanaf dat moment ging het steeds 

minder. Lichamelijk gesproken, zoals hij zelf ook zou 

zeggen. Hij was geestelijk helder en heeft genoten van 

de contacten met zijn vrouw en kinderen in de laatste 

periode. Ook kon hij op zijn ziekbed, zoals in zijn leven, 

zich steeds vastklampen aan Gods belofte: Maar nu, 
Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling 
geworden van hen die ontslapen zijn (1 Korinthe 15:20). 

Deze tekst staat dan ook boven zijn rouwkaart. Ook op 

zijn ziekbed keek hij dankbaar terug op zijn leven. Zijn 

tijd in het onderwijs, de verbinding met familie en de 

kerk, maar boven alles op een leven met Christus! Laten 

we als gemeente biddend om de familie van der Sande 

heen staan in deze periode van rouw. Op zaterdag 19 

november is Joop begraven na een rouw- en dankdienst 

in de kerk. 

  Marriage Course 
Na de dienst wordt er aan alle echtparen van de 

gemeente een uitnodiging voor de Marriage Course 

uitgedeeld. We hopen dat de cursus in januari van start 

kan gaan. Alle informatie hierover is in de flyer te lezen. 

Van harte welkom om mee te doen. 

  GZB-experience 
Beste gemeenteleden, Van dinsdag 22 t/m dinsdag 29 

november 2022 zal ik met een groep mensen uit 

gemeentes die ook het werk van Willem-Jan steunen, 

naar Egypte afreizen. We zullen daar met 

zendingswerkers en lokale gelovigen van de GZB-

partners (kerk) optrekken. Maar dat kan ik niet zonder 

gebed en vraag daarom u en jou om voor mij en de groep 

te bidden. U en jij kunnen ons op www.gzbexperience.nl 

/blogs volgen. Na terugkomst zal ik een presentatie 

o.i.d. houden. Nader info volgt. Groet, Joop Troost 
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  Huis-aan-huiscollecte 
Komende week (van 21 nov. – 26 nov.) wordt er in 

Giessenburg opnieuw gecollecteerd voor de 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun nood is 

onverminderd hoor. Wachten, wachten en nog eens 

wachten. Erger dan de gammele tenten, de kou en de 

honger is voor de vluchtelingen het uitzichtloze 

wachten, soms wel jarenlang. Vluchtelingkinderen in 

Griekenland maken mee wat geen enkel kind zou mogen 

meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. 

Wij gunnen hen een beter leven. Daarom houdt Kerk in 

Actie komende week opnieuw een landelijke huis-aan-

huiscollecte voor hen. Namens alle vluchtelingen-

kinderen in Griekenland: Dank voor uw betrokkenheid. 

  GrowUp!  
Het is zover! In de flyer van Vorming & 

Toerusting werd de komst van GrowUp! al 

aangekondigd. In de Scipio app is het 

item ‘GrowUp!’ te vinden. De plek waar 

opvoedtips worden gegeven, we elkaar 

willen inspireren om onze kinderen de 

weg achter Jezus aan te wijzen. Dus neem er snel een 

kijkje. Heb je een suggestie of wil je meedenken? Laat 

het weten via growup@hervormdgiessenburg.nl. 

  Chadash 
Het komende jaar is er opnieuw een fietsweek in de 

Alpen. Het is van 1-7 juli. Wat minimaal nodig is, is een 

racefiets, een helm, een zonnebril, wat kilometers in de 

benen en een Bijbel. Want naast het fietsen wordt er 

tijd ingeruimd voor Bijbelstudie. De kosten bedragen 

waarschijnlijk 475 euro en voor jongeren 375 euro. Dit 

is inclusief eten en exclusief vervoerskosten. Dit 

laatste zal neerkomen op ongeveer 140 euro. Dit jaar 

was er een verbinding met Wijngaarden. Voor komend 

jaar heeft Bleskensgraaf gevraagd om aan te kunnen 

sluiten. Omdat plekken beperkt zijn, is op tijd 

aanmelden vereist. Dit kan bij ds. Holtslag. 

 

 

 

 

 

  Voedselbankjes!  
De eersten staan pas een paar weken in het dorp, maar 

inmiddels zijn er al 1000 producten ingezameld via de 

Voedselbankjes! Iets om dankbaar voor te zijn, maar 

ook iets moois om in de toekomst in stand te houden. 

Daarvoor hebben we jullie hulp hard nodig! Sommige 

bankjes zitten wekelijks wel twee keer vol, daarom 

hebben we er de afgelopen weken weer een aantal 

nieuwe bankjes bij geplaatst: 

 Maranathakerk 

 Bovenkerkseweg 3a 

 Van Wenastraat 3 

 Kerkhoflaan 17 

 Diep 1 

 Matthijs-Marijke (Sluis 1) 

 Lisdodde 2 

 Slingelandseweg 28 

 Giessenlaan 17 

Iedere bijdrage helpt: draagt u / jij een steentje bij? 

 


