
 

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

 

Bij de diensten – 3e Adventszondag 
De morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Cen-
traal zal staan  Ezechiël 1. Bij de uitgang zullen ver-
jaardagskaarten uitgedeeld worden om te versturen 
naar jarige zendingsmedewerkers of hun gezinsleden. 
De avonddienst wordt geleid door ds. R. van Loon uit 
Rotterdam. Geniet u/jij ook zo van het zingen met 
elkaar? Na de dienst is er weer een Sing-In in de kerk. 
Het thema is “Jezus’ (weder)komst”. We hopen u/jij 
te zien! 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor hulp aan 
vluchtelingenkinderen met een beperking in Turkije. 

 Huwelijksjubilea 
*Dhr. H.A. Slingerland en mw. M. Slinger-
land-de Jong (Lijnbaan 19, 3381 AS) 
hopen maandag 17 december 60 jaar 

getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen 
hartelijk met deze bijzondere mijlpaal. We wensen hen 
en hun (klein)kinderen van harte Gods zegen toe. 
*Ds. P. Vlok en mw. A. Vlok-Born (Brugstraat 1, 3381 
AB) hopen dinsdag 18 december 50 jaar getrouwd te 
zijn. We feliciteren hen hartelijk met hun gouden 
bruiloft en wensen hen en hun (klein)kinderen Gods 
zegen toe. 
*Donderdag 20 december hopen Aart en Corrie Kleppe  
(Juliana van Stolberglaan 27, 3381 AN) het 55-jarig 
huwelijksjubileum te vieren. Van harte feliciteren we 
jullie met deze dag en we wensen jullie Gods zegen 
toe. 

Agenda 
18-12 Gebedsgroep, 20.15 uur Kerk 
19-12 Kerstmorgen vrouwen & mannenvereniging  
 09.45 uur, Rank 

Lied morgendienst – Een Koning is… 
1. Een koning is geboren, een koning, een koning, 
een koning is geboren, heb je 't al gehoord? 
Hij kwam op aarde wonen als baby'tje zo klein; 
Voor alle mensen, ook voor jou – wil Hij de koning zijn. 
 

2. Waar is Hij dan geboren, die Koning, die Koning, 
waar is Hij dan geboren? Ik denk in een paleis. 
O nee, die koning die ik ken - de machtigste van al, 
die kwam niet in een mooi paleis,  maar in een arme stal. 
 

3. Waar moet Hij dan in slapen, die koning, die koning, 
waar moet Hij dan in slapen? Een gouden hemelbed? 
O nee, die koning die ik ken die heeft geen bed van goud; 
Geen pracht en praal, maar o zo kaal 
een kribbetje van hout. 
 

5. Hoe kan ik Hem dan vinden, die koning, die koning, 
hoe kan ik Hem dan vinden, weet jij misschien de weg? 
 Die koning is dichtbij je, je hoeft niet ver op reis; 
Vraag Hem in 't kribje van je hart,  
dan wordt het een paleis. 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 

Bij de Preek 

 

Zondagsschool 
Dag allemaal, vandaag gaan wij oefenen voor de kerst-
viering volgende week! Na de kerkdienst gaan we 
eerst wat drinken en dan verzamelen in zaal 8 zoals 
gewoon-lijk. Daarna zullen wij met elkaar hier in de 
kerk oefenen. Welkom allemaal! Wij hebben er zin in!  
Psalm 98 zegt: Hij (de Heere Jezus) komt, Hij komt 
om de aarde te richten. 



 

_____________________________________________________________________________ 
Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl 
Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur. 

 

Kerstnachtdienst 2018 
Op maandag 24 december zal samen met de gerefor-
meerde kerk een kerstnachtdienst gehouden worden 
met als thema ‘God zoekt verbinding’. Dit jaar is het 
in onze kerk en zal de band ‘One Man Audience’ ook 
aanwezig zijn. De dienst begint om 21.30 uur. 
Uiteraard is iedereen van harte welkom, dus aarzel 
niet om iemand mee te nemen. Na afloop kunnen we 
nog nagenieten van warme chocolademelk of Glüh-
wein. 

 

  Dank voor bijdrage kerstpakketten  
Mede namens de voedsel-
bank hartelijk dank voor de 
vele goederen die spontaan 
zijn ingeleverd. Een auto vol 
kon naar de voedselbank 
worden gebracht als ingre-
diënten voor de 170 klaar te maken pakketten 
(dozen). Een heel werk voor vele vrijwilligers. Een 
welkome steun voor hen die het goed kunnen 
gebruiken en een gewaardeerd denken aan onze 
naaste. De diaconie. 

Inleveren kopij Zaaier 
De laatste ‘Zaaier’ van dit kalenderjaar zal volgende 
week vrijdag (21 december) verschijnen. De eerste 
‘Zaaier’ van het nieuwe jaar komt op vrijdag 11 januari 
2019. Wilt u hier rekening mee houden met betrekking 
tot het aanleveren van kopij?  Deze graag uiterlijk 
maandag 17 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar 
zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of   inleve-
ren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8) 

Open huis 1e kerstdag 
Enkele gezinnen organiseren op 1e Kerstdag een Open 
Huis van 14.30 uur tot 18.00 uur in zaal 1 van De 
Rank. Er is ruimte voor ontmoeting, spelletjes en 
natuurlijk is er drinken en hopen we wat lekkers te 
eten. Zo mogelijk proberen we daar met elkaar voor te 
zorgen. Mocht u/jij iets willen bijdragen (bijvoorbeeld 
een pak sap of een doosje chocolaatjes) dan kunt u 
dit vermelden bij uw opgave. Ieder is van harte 
welkom! Graag horen we wie hierbij aanwezig willen 
zijn. Mail naar lcboer@kliksafe.nl (Annelies Boer) of 
een appje naar 06 49642995 (Jorieke Dubbelman) of 
bellen naar 0184 653310. U kunt ons ook gewoon 
aanspreken, of mailen naar: diaconie.gerkerk@ 
giessenburg.nl of diaconie@hervormdgiessenburg.nl 

Een avond cabaret: Timzingt  
IJs op de Giessen komt terug!  
Mensen zijn verschillend en 
dat is maar goed ook. De een 
heeft veel met muziek, de an-
der zoekt de stilte, er zijn pra-
ters, en er zijn mensen die de 
voorkeur geven aan luisteren. Soms proberen we iets 
nieuws, een andere vorm waar u door geraakt kunt 
worden. Een primeur… een avond (christelijk) caba-
ret; Timzingt (u weet wel, de zoon van..) komt speci-
aal voor u naar Giessenburg (in de gereformeerde 
kerk). In samenwerking met World Servants organi-
seren we op vrijdag 22 maart 2019, aanvang 20.00 
uur, een avond met een wervelende mix van liedjes en 
cabaret: hilarisch en mooie liedjes, raak en scherp, 
eerlijke en tedere poëzie, ontroerend goed cabaret. 
Het zal gaan over kerk/geloof, onderwijs/ opvoeding, 
liefde/relaties, veranderprocessen/ persoonlijkheids-
ontwikkeling, en over arm/rijk. De doelgroep is (jong) 
volwassenen (ca. 17 jr en ouder). 
Bent u erbij? Een kaartje kost € 15,00 en de op-
brengst komt geheel ten goede aan World Servants. U 
kunt uw kaarten bestellen via timzingtgiessenburg 
@gmail.com of via Enrico van Tuijl, Wetering 2 (app 
of bel 06-23591743). We starten de verkoop eerst 
binnen Giessenburg en vanaf begin januari ook daar 
buiten. Maar vol=vol! 
 


