
 NIEUWSBRIEF 16 SEPTEMBER 2018 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. In de  
morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. We lezen Ja-
kobus 3:13-18, waarin het gaat over wijsheid. In de 
avonddienst, die wordt geleid door ds. J. Holtslag, lezen 
we Jesaja 40. 

Collecten 
1. Diaconie (Medische zending) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte 

Meeleven 
Mw. Anja Bos (Doetseweg 30, 3381 KG) is halverwege 
het traject van chemotherapie en immunotherapie in 
het ziekenhuis te Bilthoven. Deze week is onderzocht 
in hoeverre de behandelingen effect hebben. We zijn 
dankbaar dat het onderzoek laat zien dat deze goed 
aanslaan. We zullen hiervoor danken en ook bidden om 
Gods zegen voor Anja en over het vervolg van de behan-
delingen. 

Mannenvereniging - rectificatie 
Per abuis stond er een verkeerde datum in de Zaaier. De 
eerste vergaderavond van het seizoen 2018-2019 is op 
woensdagavond 19 september a.s. in zaal 3 van ‘De 
Rank’. Vanwege de verkiezingsavond wordt er begonnen 
om 20.15 uur. De inleider is ds. M. Dubbelman en hij be-
handelt Filippensen 1. 

Renovatie toilet kerk 
Kent u het spreekwoord: ”Als de nood het hoogst is, is 
de redding nabij”? Dat is deze en volgende week zondag 
namelijk ook van toepassing als u gebruik wilt maken 
van het toilet in de kerk. Vanwege renovatiewerk-
zaamheden is dat helaas twee weken niet mogelijk, 
maar gelukkig kunt u daarvoor 
wel in De Rank terecht. We zul-
len ervoor zorgdragen dat deze 
ook tijdens de avonddiensten 
geopend zal zijn. De Kerkrent-
meesters.  

Oppas gezocht 
In Giessenburg is een jong Syrisch gezin hard bezig om 
Nederlands te leren en zij volgen daarom Nederlandse 
les. Tijdens deze lessen zoeken zij oppas voor hun twee 
kinderen van 2 en 3 jaar. Er zijn al enkele gemeente-
leden die oppassen, maar we zijn nog met te weinig. 
Wie o wie wilt er af en toe op 
een zaterdag van ca. 11.45 
tot 15.15 uur oppassen? Voor 
meer info en aanmelding: 
Febe Troost, 06-53699607. 
Bedankt alvast!  

Verkiezing ambtsdragers 
De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 
6 september jl. voor de twee resterende vacatures de 
volgende dubbeltallen opgesteld: 
In de vacature voor ouderling Arie de Jong: Sijmen van 
de Vlies, Doetse Vliet 1, en Harm Trouwborst, Meander-
hof 7.   
In de vacature voor diaken Herold Kool: Erik Donk, 
Lijnbaan 17 en Martin Duijm, Doetse Vliet 21. 
Alle belijdende leden worden uitgenodigd voor de verkie-
zingsavond die gehouden zal worden in de kerk op 
woensdag 19 september en die om 19.30 uur precies 
begint. U/jij wordt verzocht uitsluitend gebruik te ma-
ken van de toreningang. Wij bevelen de genoemde 
broeders aan in uw voorbede. 

Gemeentedag 22 september 
Nog even en dan is het zover: Gemeentedag 2018!  
Enkele praktische mededelingen voor deze dag. 
- Wil iedereen die naar de BBQ komt lopend of met de 
fiets komen? (uiteraard: indien mogelijk) i.v.m. beperk-
te parkeermogelijkheden. Fietsen parkeren aan zijde 
van de Schoolstraat.  
- Bij de sing-in gaan we gebruik maken van de Op Toon-
hoogte bundels (de paars/oranje versie). Mocht u deze 
thuis hebben, dan graag meenemen. Ook kunt u al na-
denken over verzoeknummers. 
- Tenslotte: Vergeet u/jij niet om een zak aardappels 
mee te nemen voor de voedselbank actie?! 
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Kinderbijbeldag 2018  “Zoek het uit” 
Uitnodiging voor alle kinderen van groep 1 t/m 8! 
26 Oktober a.s. is het weer zover, de Kinderbijbeldag 
2018! De dag begint om 9.30 uur in de Rank in Gies-
senburg en is rond 14.00 uur afgelopen. 
Poppentheater ‘Poppen en Meer’ zal deze dag een boei-
ende voorstelling verzorgen. Tussen de middag mag je 
gezellig blijven eten. 
Kom je ook? Stuur dan vóór 28 september a.s. een mail 
naar kinderbijbeldag2018@gmail.com  met de volgen-
de gegevens: Naam, leeftijd, groep en telefoonnummer. 
Graag tot dan!! Commissie Kinderbijbeldag. 
Om deze dag goed te laten verlopen hebben wij ook 
leiding nodig. Wilt u/wil jij ons komen helpen? 

Lied avonddienst – Aan Uw tafel 
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die 
werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade 
ben ik vrij!  
Opwekking 737 

Agenda 
19-09 Verkiezingsavond, 19.30 uur Kerk 
     ,,    Mannenvereniging, 20.15 uur Rank 
22-09 Gemeentedag, 13.15 uur Kerk 
23-09 Ontmoeting na de dienst, 11.00 – 12.00 uur    
 

Noodoproep! 
Voor de gemeentedag van 22 september zoeken we nog 
twee mensen die een spel willen begeleiden bij ‘Wie is 
de Mol?’ Wie helpt ons? Graag z.s.m. aanmelden bij 
Jennina Zwijnenburg tel. 06 53150524. 

Dabar periode 2018 
Lieve mensen, wij teamleden, campingpastors en com-
missie  willen u/jullie hartelijk bedanken voor jullie be-
trokkenheid zowel praktisch, financieel of met het ge-
bed. Teamleden en de campingpastors mochten hun 
liefde laten schijnen over de camping en er voor hun zijn.  
Voor volgend jaar (Dabar periode 2019  27 juli tot 24 
augustus) zijn we nog op zoek naar een gebruikte   
slaapcaravan (4 personen). Als u er een weet neem dan  
contact op met: 
Theo Terlouw, Kerkhoflaan 17, Tel: 0184-652292. 
Email: fam.terlouw1999@gmail.com   

  Zondagochtend 23-9 na de dienst 
Zondagochtend 23 september na de dienst hebben wij 
iets leuks na/bij het koffie drinken bedacht, voor jong 
en oud! Het doel is om met elkaar in gesprek te komen 
en elkaar beter te leren kennen. Heeft u nog een jonger 
kind, dan kunt u die bij de oppas brengen of natuurlijk 
gewoon meenemen. We hopen dat u/jij komt! 
Groetjes Emy, Noa, Willise, Esther, Marit, Naomi en 
Willemieke.  

Diaconiecollecte Medische zending  
Deze opbrengst van deze zondag is bestemd voor goede 
zorg in missieziekenhuizen in Zimbabwe. Het weinig 
vermogende missieziekenhuis Morgenster is niet in 
staat om de artsen een goed salaris te betalen. Om hen 
te behouden en er voor te zorgen dat het ziekenhuis 
goede zorg blijft bieden, zorgen we voor een aanvulling 
op hun basissalaris. Het salaris dat artsen in Zimbabwe 
krijgen ligt op de armoedegrens. Velen kiezen er dan ook 
voor om in grote steden zoals Harare en Bulawayo te 
gaan werken, waar het gemakkelijker is om het salaris 
aan te vullen met privéklussen. Op het platteland is dat 
niet mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website 
van Project 1027.  
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