
 NIEUWSBRIEF 21 OKTOBER 2018 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en lezen 
we 2 Koningen 22:1-7. Bij de uitgang worden er weer 
verjaardagskaarten uitgedeeld om te versturen naar 
GZB-zendingsmedewerkers. De avonddienst wordt ge-
leid door ds. N.W. v.d. Houten uit Ede.  

Collecten 
1. Diaconie (Sulawesi) 
2. Plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte 

Diaconiecollecte Sulawesi 
De diaconiecollecte is bestemd voor Sulawesi. Sulawe-
si is hard getroffen door natuurgeweld. Er zijn duizen-
den doden en vermisten. Huizen, wegen en gebouwen 
zijn zwaar beschadigd. Het is hiermee ramp op ramp 
voor Indonesië. De overlevenden hebben dringend medi-
sche zorg, voedsel en water nodig. De leden van het 
Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, 
Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn in actie 
gekomen voor de slachtoffers van deze ramp. Uw gaven 
zijn van harte aanbevolen.   

Bedankt voor de kaarten 
Moslimbekeerling 
Haoua verloor vo-
rig jaar in een 
maand tijd twee 
van haar vier kin-
deren. Ze is erg 
bemoedigd door 
alle brieven en 
kaarten die ze 

ontving via de schrijfactie van Open Doors. Ook onze 
kerk heeft een aantal keren een grote kaart met de 
namen van veel gemeenteleden naar haar verstuurd. 
Dank daarvoor! Wilt u voor haar bidden om bescherming 
en verder emotioneel herstel. 
 
 

  Kinderlied – Een wijs man 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. (3x) 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. (3x) 
En het huis op de rots stond vast.   

 

Een dwaas man bouwde   
                    zijn huis op het zand. (3x) 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer  
                   en de vloed kwam op. (3x) 
En het huis stortte in met een plof. 
 

Dus bouw je huis op Jezus, de Rots. (3x) 
En de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op. (3x) 
Bouw je levenshuis op Hem. 
Op Toonhoogte 377, tekst & muziek Harry Dixon Loes   

Meeleven 
Bij dhr. Tony Prins (Wilhelminalaan28, 3381 BP) is op-
nieuw een tumor in de blaas ontdekt. De operatie zal 
vermoedelijke deze of volgende week plaats vinden. In 
ons gebed bevelen we hem aan en wensen hem en 
Hannie Gods zegen en kracht toe. 

Huwelijksjubileum 
Wim en Corrie van den Berg-Michielse woonden vele jaren 
in Giessenburg (Van Delftstraat 10). Afgelopen voorjaar 
zijn ze verhuisd naar een verpleeghuis. Zij hopen morgen, 
22 oktober, 60 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en 
hun (klein-)kinderen van harte met dit jubileum en wensen 
hen Gods zegen toe. Het adres is: De Nassau-Odijckhof, 
afd. Woerel, t.a.v. mw. C. van den Berg, Nassau Odijcklaan 
3, 3971 BN Driebergen-Rijsenburg. 

  Agenda  
Deze week is er geen catechisatie en ouder-peuter-
groep i.v.m. herfstvakantie 
23-10 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
24-10 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
26-10 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur 
    ,,     Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
 Vooraankonding: 
02-11 Praiseavond One Man Audience, 20.00 uur Kerk  
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Herinnering 
Mogen wij u er nog aan herinneren vandaag of morgen 
de antwoordformulieren voor De Rank (voorheen Buur-
mans Grond) in te leveren in de bus voorin de kerk of bij 
de genoemde adressen in de brief die u onlangs ontvan-
gen heeft. Ook via cvk@hervormdgiessenburg.nl  kunt 
u uw toezegging kenbaar maken. Hartelijk dank voor uw 
medewerking. De Kerkrentmeesters. 

  Geloven - én zelf iets van je leven maken 
Wie gelooft in God weet 
zich ook afhankelijk van 
Hem. In hoeverre beperkt 
die afhankelijkheid ons in 
het ‘uitvoering geven’ aan 
ons leven? Is het woord 
‘beperking’ hier sowieso op 

zijn plaats, of kan het ons juist ook bemoedigen, in 
staat stellen tot, van dromen werkelijkheid te maken…  
Op hervormingsdag, woensdag 31 oktober, houdt Ben 
Tiggelaar een lezing over dit thema. Vanuit ervaring 
weten we dat zijn lezingen toegankelijk en aansprekend 
zijn, én ook veel diepgang hebben. Ook, dat ze gestoeld 
zijn op grondige doordenking van Bijbelse lijnen. Zeer 
aanbevelenswaardig om te beluisteren dus! Helaas, Ben 
spreekt in Oegstgeest en alle stoelen zijn ‘uitverkocht’. 
Daar is gelukkig een oplossing voor: middels een zoge-
naamde livestream kunnen we de lezing met beeld en 
geluid in de Rank bijwonen. Gewoon, zonder veel reistijd 
en mét een bak koffie of thee erbij! Als Ben het niet te 
lang maakt kunnen we na afloop nog wat napraten. Kom 
gerust meeluisteren en meedoen.  
Ouder(s)en), vertel het uw/de kinderen/jongeren! Dit 
onderwerp houdt hen vrijwel zeker bezig...  

Inloop in de Rank vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur steken 
we, mits de techniek meewerkt, van wal.   
 
 
 
 
 

Vrouwenevent 9 november 
Op 9 november is het vrouwenevent...je hebt je nog niet 
opgegeven? Weet je wel hoe fijn we het vinden als jij 
erbij bent! Kom samen of alleen, we hebben een zeer 
afwisselend programma, waarin je mee mag doen rond-
om het thema:”met Hart en Ziel”. De avond begint om 
18.00 u met een maaltijd. Daarna werken we samen het 
thema uit op verschillende manieren. Er zijn vijf work-
shops, waaruit je er twee mag kiezen (en waarvan je er 
één gaat doen): lied leren, bloemstuk maken, sieraad 
maken, schilderen of sloophouten hart beletteren. 
Je kunt je opgeven via: vrouwenevent2018@outlook 
.com. Hartelijke groet van Mirthe van Houwelingen, 
Annelies Klop, Rudy Hakkesteegt. 

  World Servants acties 
Vanaf woensdag 31 oktober tot za-
terdag 3 november komen wij bij u 
thuis langs om wc-papier te verko-
pen. De opbrengst komt weer geheel 
ten goede aan ons project. 
Dus wacht even met kopen van nieuw 
wc papier en koop het als wij bij u 
langs komen. Twee vliegen in klap;  

wc-papier van prima kwaliteit voor een goede prijs en u 
steunt direct het project. 
Via deze nieuwsbrief willen we iedereen die hoe dan ook 
betrokken was bij de kledingverkoop afgelopen 10 okto-
ber hartelijk bedanken! Of u nu kleding ingeleverd of 
gekocht heeft, mee heeft helpen uitzoeken of iets lek-
kers gebakken heeft, mee heeft helpen verkopen of 
opruimen….het was fantastisch! De opbrengst van 
deze actie, bestemd voor World Servants,  was maar 
liefst €1645,70! Namens de gehele WS groep, 
www.geef.ws/giessenburg.    

Aangepaste kerkdienst  
Zondagmorgen 28 oktober is er om 9.30 uur een aan-
gepaste kerkdienst samen met club Immanuël en de 
catechese voor jongeren met een verstandelijke beper-
king. Het thema is: “In het schip met……..”. Er is 
beeldverbinding met de Rank en iedereen is van harte 
welkom. 
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