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Diensten 
09.00: 
10.45:  
18.30:          
 

 
Ds. L. Lammers, Veessen (Israëlzondag) 
Ds. L. Lammers, Veessen (Doopdienst) 
Ds. L. Lammers, Veessen  

 
Collecten 
1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 

Diaconiecollecte  

Kerkrentmeesterlijke collecte 
Zendingsbusjes 

 

   

Zondagsschool 
Tijdens de 2e ochtenddienst is er weer zondagsschool 
voor de groepen 1 t/m 6. Verteld wordt over: Uitnodiging 
voor het feestmal uit Lukas 14: 15 - 24. Het thema is: 
Welkom bij God.  
 
Diaconiecollecte 
Op zondag 2 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor 
noodhulp aan Pakistan. In augustus 2022 zijn 33 miljoen 
mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens 
ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel 
van het land staat onder water. Vooral in het arme zuiden 
en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht 
geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of 
zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is 
onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks 
weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. 
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in 
Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te 
voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. Zullen wij 
ook meehelpen? Onze giften worden direct doorgezet 
naar Kerk in Actie. 
 
Collecte kerkrentmeesters 
De collecte voor de kerkrentmeesters is deze zondag 
bestemd voor de geluidsinstallaties in de kerk en de Oude 
School. Geluidsversterking van zowel het spreken als van 
muziek- instrumenten is van groot belang voor een goede 
verstaanbaarheid en balans. 
 
 
Bijbelkring op maandagmiddag (OPGELET 
AANGEPASTE DATUM!) 
Omdat Jan Sterrenburg corona heeft, is de datum van de 
Bijbelkring op maandagmiddag een week verplaatst! 
Daarom willen wij op maandag 10  Oktober weer 
beginnen met de maandelijkse  Bijbelkringmiddagen. 
Jan Sterrenburg zal deze middag weer leiden. 
We hopen dat u weer  mee komt doen!. 
We willen verder gaan met het boekje over de Profeet Elia 
“De man die de moed had om tegen de stroom in te gaan” 
van Noor van Haaften. 
Deze keer willen we Hoofdstuk 8 bespreken.  
1 Koningen 19: 1 t/m 5a; Elia in zak en as. 
Vind u het fijn om een Bijbelkring in de middag te volgen 
dan bent u hartelijk welkom!! 
Deze middag is in de Oude School op 3 Oktober  om 
14.00 uur tot ong. 16.00 uur. 
De volgende middagen willen houden op 7 November en 
5 December.  
  
In Christus verbonden, 
Jan Sterrenburg en  
Arie Korevaar  
Tel .651551 
 
 
 
 

DE LITURGIETAFEL VOOR DE ISRAËL ZONDAG. 
Op de tafel een grote ramshoorn – de sjofar- die een heel 
doordringend geluid kan laten horen. In Israël klinkt de 
ramshoorn nog steeds met de grote feesten en het begin 
van de Sabbat. Vraag maar eens aan de kinderen of ze 
een verhaal uit de Bijbel kennen waar met veel ramshoorns 
tegelijk geblazen werd.  De Joodse gebedsmantel -talliet- 
heeft ook een plaats op de tafel. Aan de vier hoeken zijn 
kwastjes gemaakt, als herinnering aan de geboden van 
God. Vandaag herinnert de gebedsmantel ons ook aan ons 
gebed voor Israël en het Joodse volk. Er zijn ook takken 
van de olijfboom: in de brief aan de Romeinen vergelijkt 
Paulus het volk Israël met een olijfboom. Waar wij -als 
gelovigen uit de volken-  op ingeënt worden. Wat een diepe 
verbondenheid! (Rom. 11:17) 
Israëlzondag valt tegelijk met de doopdienst, daar verwijzen 
de witte rozen en steentjes naar. Een rijke en 
betekenisvolle zondag voor ons als gemeente. 
 
Schoonmaken Oude School 
Op 5 oktober om half 9 gaan we weer poetsen in de Oude 
School, wie komt ons helpen? 
De school wordt weer optimaal gebruikt deze winter 
periode, dus fijn als we met een schone school kunnen 
beginnen. 
Iedereen is welkom.  
 
Studieavond met ds. Kees van Velzen 
Op dinsdag 11 oktober 2022 is er in Hardinxveld-
Giessendam een studieavond met spreker ds. Kees van 
Velzen. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Een 
verplicht feest. Hoe leuk is dat?. De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door Christenen voor Israël en vindt plaats 
in De Parel , Talmastraat 9 , 3371 VG Hardinxveld-
Giessendam. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er 
is verkoop van producten uit Israël.  
Thema, in het najaar viert Israël één van de belangrijkste 
Bijbelse feesten: Loofhutten. 
Hoe ziet dat er uit, wat zijn de tradities erom heen en wat 
kunnen we er als christenen van leren? 
 
GEZELLIGE MIDDAG OUDEREN  
Op dinsdagmiddag 11 oktober hopen wij weer een 
gezellige middag voor de ouderen van onze gemeente te 
organiseren. 
De middag begint om 15.00 uur en zal rond 17.00 uur weer 
afgelopen zijn.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de uitnodiging die u van uw HVD dame heeft ontvangen. 
Hartelijke groet de HVD 
 
Agenda 
Zondag 2 oktober 
o 16.30 – 17.30: Sunday Afternoon 20+ 
o 18.30: Horen, Zien & Doen tienerbijeenkomst, Oude 

School 
 
Maandag 3 oktober 
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL 

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/ergste-overstromingen-ooit-in-pakistan/


Dinsdag 4 oktober 
o 09.00: Vrouwengebedskring 
o 18.45 – 20.00: Club groep 6 
o 19.00 – 20.30: Club Immanuel, in de Rank, 

Giessenburg 
o 19.45 – 21.45: Kerkkoor ‘Vita Nova’ 
o 20.00 – 21.45: Groeien in geloof 18+ 

 
 
Woensdag 5 oktober 
o 08.30: Schoonmaken Oude School (zie bericht) 
o 18.45 – 20.00: club groep 5 
o 20.00 – 21.00: Groeimomenten 16+, in de Nok 

 
Donderdag 6 oktober 
o 19.30 – 21.00: Belijden is doen 

 
Vrijdag 7 oktober 
o 17.00 – 18.00: Muziekuitzending 
o 19.30 – 21.00: Club klas 3 & 4  

 
Maandag 9 oktober 
o 15.30 – 17.00: Club 16+ 
o 16.30 – 17.30: Sunday Afternoon 20+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


