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Beste gemeenteleden, het zijn bijzondere
tijden waarin beperkingen de boventoon
lijken te voeren. Toch is het niet wenselijk om
ons te zeer te laten belemmeren qua
initiatieven in de kerkelijke gemeente. We
mogen leven in de ruimte, zowel in
geestelijk opzicht als ook in het leven in het
hier en nu. 
Als werkgroep Vorming & Toerusting zijn we
bezig om een programma samen te stellen
waarvan in deze flyer een bloemlezing. We
hechten ook grote waarde aan Bijbel- en
gesprekskringen, waarvan een apart
overzicht beschikbaar is dat eveneens vanaf
het startweekend beschikbaar is.
Het komende seizoen leent zich er goed
voor om nieuwe vormen te verkennen. Zo
zijn we bijvoorbeeld voornemens om
bijeenkomsten die zich daarvoor lenen open
te stellen om ‘op locatie’ bij te wonen, als ook
live via internet/YouTube. Dit geldt niet voor
Bijbel- en gesprekskringen en om praktische
redenen ook niet voor het mannenontbijt ‘-)
Houdt Zaaier, nieuwsbrief en website in de
gaten...
Sommige activiteiten zijn al concreet én op
korte termijn. Ook voor de langere termijn
zijn er voornemens waarover we alvast wat
schrijven. Nog meer dan anders zeggen we:
Van harte uitgenodigd om mee te doen. Dit
seizoen geldt veelal dat we aanmeldingen
graag vooraf ontvangen via
vt@hervormdgiessenburg.nl
We realiseren ons terdege dat alle
voornemens Deo volente, zo God het wil en
wij leven, zijn. Laten we hopen op- en bidden
voor goede ontmoetingen.

Tieners en de kerk, het lijkt vaak al een
lastige combi en misschien zeker nu! 
Hoe geef je geloofsopvoeding vorm in
deze coronatijd? En hoe doe je dat
specifiek voor de leeftijdsgroep van 10 – 14
jaar?
Uit onderzoek blijkt dit een cruciale leeftijd
te zijn als het gaat om geloofsontwikkeling
maar ook een periode waarin je rol als
ouder, opvoeder of jeugdleider veranderd.
Hoe doe je dat precies? Hoe breng je
geloof over en wat betekent dit voor jouw
rol? En natuurlijk de vraag: hoe doe je dat
vandaag de dag? Vragen waar we deze
avond mee aan de slag zullen gaan! 
Corine Zonnenberg zal deze avond
verzorgen: zij is theoloog, werkt bij Youth
for Christ als schrijver, ontwikkelaar en
trainer (www.bijbelborrels.nl).
Voor wie: ouders/verzorgers met kinderen
in leeftijd 10 - 14 jaar + jeugdwerkleiders.
Aanmelden voor deze avond is al mogelijk!

Geloofsopvoeding
in coronatijd

11 nov 2020, 19:45, De Rank
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In maart van dit jaar was ds. Plaisier in ons
midden en sprak met ons over christelijke
spiritualiteit. De belangstelling was boven
verwachting en het was een zeer leerzame
en pakkende avond. Helaas kon de
2e sessie geen doorgang vinden wegens
de uitbraak van het corona virus. Het
voornemen is om begin 2021 de 2e avond
alsnog te houden. 
Ds. Plaisier heeft aangegeven er graag
nogmaals voor naar Giessenburg te
komen. De 1e sessie is gelukkig (geluid en
beeld) vastgelegd en zal vroegtijdig
nogmaals gepubliceerd worden zodat we
ons kunnen voorbereiden. Aanmeldingen
welkom…

Christelijke spiritualiteit
begin 2021

Als diaconie mogen we in februari 2021
een avond organiseren over Ontmoeting.
De laatste maanden hebben veel mensen
te maken gehad met isolatie. Nu kunnen
we in deze tijd veel met internet, maar al
snel bleek dat het persoonlijke contact
wordt gemist. Wat is het belangrijk om
mensen te zien en te spreken om elkaar te
ontmoeten! 
Een ontmoeting, wat is dat eigenlijk? Wat
gebeurt er tussen mensen als ze elkaar
ontmoeten… Het heeft in ieder geval te
maken met aandacht, gezien worden,
verbondenheid. Vanzelfsprekend gaat het
dan ook om luisteren, niet jezelf centraal
zetten, willen geven, ontvangen en
kwetsbaar durven zijn. In de Bijbel komen
veel ontmoetingen voor. In de evangeliën
lezen we hoe Jezus allerlei mensen
ontmoet. Voorbeelden te over… Met
iedereen gaat Hij op een eigen manier om.
Daar kunnen wij veel van opsteken.
Ontmoeten heeft te maken met
openstaan voor de ander, ruimte geven en
ruimte krijgen. Misschien moeten we
zeggen dat iedere ontmoeting een cadeau
is. Beter gezegd: genade, en dus een
wonder. 
Meer informatie volgt. Graag nodigen we u
en jou uit voor déze ontmoeting.

Ontmoeting
voorgenomen februari 2020

Mannen, doe je ogen dicht en droom mee:
Een zevental gemeenteleden dat zich
verenigd heeft in de Dikke Banden
Fietsgroep draagt zaterdagmorgen 24
oktober zorg voor een heerlijk ontbijt mét
omlijsting. Alléén voor mannen van 10-100
jaar☺ Vanzelfsprekend aangepast aan de
dan geldende omstandigheden. We
komen nog met meer informatie (locatie,
tijdstip, verdere invulling), maar
aanmelden mag nu gerust al!

Mannenontbijt
24 oktober
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Dietrich Bonhoeffer –
zijn leven en werk

voorgenomen nov 2020
In het voorjaar van 2020 was het 75 jaar
geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd
omgebracht in kamp Flossenburg. Echter,
vandaag de dag inspireert hij nog steeds
gelovigen over heel de wereld. Ook in
Giessenburg kunnen we leren van zijn
leven, zijn gedachten (verwoord in
boeken), gedichten en gebeden. Het is de
bedoeling om hierover begin november
een avondsessie te organiseren. We
‘proeven’ gedichten en gebeden, zowel in
tekst als ook door mooie schilderijen die
naar aanleiding daarvan vervaardigd zijn.
Van kenner en boeiend verteller Arthur
Alderliesten vernemen we tijdens 2 korte
voordrachten over het leven en werk van
Bonhoeffer. Vooraf aanmelden is wenselijk.
Doe het maar vast ‘-)

Geld als water of krap bij kas zitten? Hoe
ga je als christen om met geld? Hoe deel je
uit van je rijkdom? Geef je je tienden òf
mag het ook meer kosten? En wat als je
zelf moeite hebt de eindjes aan elkaar te
knopen? Later dit seizoen zal er een avond
georganiseerd worden waar dit soort
vragen gesteld gaan worden. 
Durf je het aan eerlijk over deze vragen na
te denken?

Money, Money, Money...
verwacht

Wat was het dit jaar goed om in de Franse
Alpen met elkaar te fietsen en te spreken
rondom een open Bijbel en zo elkaar te
ontmoeten. Het thema was: Hou vast wat
je hebt. Niet afhaken, maar volhouden.
Heel zichtbaar en voelbaar in de
beklimmingen, maar ook in het dagelijkse
leven.
Komend jaar hopen we weer met een
groep te vertrekken. De week die voor
Giessenburg gereserveerd is, is van 3-9 juli.
Interesse om mee te gaan? Neem contact
op met ds. J. Holtslag. Aarzel je nog? Leg
dan eens je oor te luister bij wie dit jaar is
meegegaan. Hun ervaringen trekken jou
zeker over de streep.

Chadash 2021
3 - 9 juli 2021
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We hebben weer veel zin om te starten
met de ouder-peutergroep. Ouders en
kinderen die (nog) niet naar de basisschool
gaan, zijn van harte welkom!
Wat gaan we doen: Vanaf 09.00 uur is zaal
1 in de Rank open en is er koffie en thee. De
kinderen hebben alle ruimte om te spelen.
Tussendoor luisteren we naar een
Bijbelverhaal en zingen en dansen de
kinderen terwijl we naar mooie Bijbelse
liedjes luisteren. Rond 10.30 uur ruimen we
met elkaar op.
Moet ik me aanmelden: Nee hoor, dat is
niet nodig. We vinden het heel fijn als je
aanschuift!
Wanneer starten jullie: Vanaf woensdag 30
september, iedere woensdagochtend
m.u.v. de schoolvakanties
Voor vragen of opmerkingen of iets anders
mag je bellen naar Jorieke Dubbelman
0184 653310 of stuur een whatsapp bericht:
06 49642995

Ouder-peutergroep
vanaf woensdag 30 sept.



We zijn met docente Metta Wierenga in
gesprek om ook komend seizoen de
Rondreis door de Bijbel te organiseren. Ze
is graag bereid, maar wat beperkt qua
agendaruimte. We lijken uit te komen op
januari/februari 2021. Het thema is ook nog
onderwerp van bespreking. “Jesaja – het 5e
evangelie” is een optie, maar een doorreis
rondom het begrip “Vertrouwen” in de
Bijbel is ook denkbaar. Zodra er meer
bekend is zullen we u en jou informeren.

Rondreis door de Bijbel
verwacht januari / februari 2021

Wanneer deze vraag u verbaast, dan is er
alle reden om u aan te melden en
aanwezig te zijn bij de lezing die ds. Jacco
Overeem zal geven. Hij is predikant in
Woerden en voorzitter van het Centrum
voor Israëlstudies.
Van Joodse zijde kan de opmerking
gemaakt worden dat er in de kerk geen
psalmen gezongen worden. Want de
psalmen zijn in het Hebreeuws en wat er
in de kerk gezongen wordt is slechts een
berijmde versie, waarbij veelal slechts een
gedeelte van de psalm gezongen wordt. In
dit licht lezen wij ook niet de Bijbel, maar
een vertaling van de Hebreeuwse,
Aramese en Griekse teksten. Teksten die
wat betreft het Oude Testament door
orthodoxe Joden anders uitgelegd kunnen
worden dan in de kerk gebeurt. De vraag is
waar wij kunnen leren van oude en
hedendaagse joodse bijbeluitleg en waar
we concluderen dat er een andere weg
wordt ingeslagen. Met welke bril lezen we
de Bijbel.
De datum staat vooralsnog gepland op
dinsdag 16 maart. Omstandigheden
kunnen er voor zorgen dat de datum
verzet wordt. Houdt u verdere informatie
in de gaten.

Lezen joden en christenen
dezelfde Bijbel?

verwacht

Muziek is een belangrijke toevoeging in
het gemeente zijn en voor het geloof.  In
deze roerige tijden mogen we dat zeker
niet vergeten, daarom is er besloten ook de
muzikale activiteiten weer door te laten
gaan (natuurlijk in aangepaste vorm). De
komende tijd zullen er langzamerhand
weer oude voornemens opgestart worden,
en in een nieuw jasje worden
gepresenteerd. Voornemens zoals Gods
gift music voor de jongeren, en sing-ins na
de dienst zullen weer worden
georganiseerd.  

Muziek in Corona tijd
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