
9 NIEUWSBRIEF 13 JANUARI 2019 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en bereiden 
we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. De 
schriftlezing is Johannes 3:22-30. De avonddienst 
wordt geleid door ds. L. Lammers uit Heerde. 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het 
werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.    

Zorg voor tuin en gebouw 
Beste ouders, 
Nu de tweede helft van het winterseizoen is ingegaan 
willen wij iets bij u onder de aandacht brengen. 
Allereerst, we vinden het super fijn dat uw kind De Rank 
weet te vinden. 
 
Maar, onze ontdekking: 
-Rennen door tuin en over gras, i.p.v. op 
de stenen 
-Veel breuk en schade aan planten 
-Grond door heel De Rank (hoort in de plantsoenen 
thuis) 
 

Idee oplossing door u als ouder: 
-Uw kind graag niet langer dan 10 
minuten voor en na club aanwezig te 
laten zijn 
-Uw kind alleen op de stenen/het 

straatwerk laten spelen 
-Uw kind vertellen met hoeveel plezier wij het gebouw 
schoonmaken, en de tuin netjes willen houden 
Bedankt alvast namens De Tuinmannen!   

 

 Kinderlied – Ho! stop! 
Ho! Stop! Sta eens even stil 
Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil 
Ho! Stop! Ga er niet vandoor 
Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor 
 

Als je in de trein zou stappen en je zou niet weten waar 
je heen wou gaan, heen wou gaan 
Kon je beter in je warme bedje blijven liggen zonder op 
te staan, op te staan  
Alles gaat uiteindelijk mis 
Als je niet weet wie Jezus is 
 

Ho! Stop! Sta eens even stil... 
 

Als je in het donker wandelt kun je niet goed kijken waar 
je heen wilt gaan, heen wilt gaan 
Daarom heb je Jezus nodig want hij steet een lichtje in 
je leven aan, je leven aan 
Reken maar dat jij je vergist 
Als je het licht van de wereld mist 
 

Ho! Stop! Sta eens even stil... 
 

Als je in de put zou vallen en je zou voor niemand meer 
te horen zijn, te horen zijn 
Zat je daar te kniezen in de duisternis en alles zou 
verloren zijn, verloren zijn 
Weet je als het donker wordt 
Jezus' arm is nooit te kort 
 

Ho! Stop! Sta eens even stil... 
Op Toonhoogte 415, Tekst en muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld 

Gemeenteavond 
De kerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor een 
gemeenteavond op donderdag 14 februari. 
Rond het centrale thema “diaconaal gemeente zijn”, 
zullen ook andere onderwerpen aan bod komen. In de 
pauze zal er ruim tijd zijn u/jou te laten informeren door 
o.a. de kerkrentmeesters. Aan de concrete invulling van 
de avond word nog hard gewerkt. Noteer voor nu de 
datum vast in uw/jouw agenda. Meer informatie volgt 
later. 
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  Geloofsopvoeding – Staan in deze wereld 
Donderdag 31 januari wordt er een avond verzorgt van-
uit de HGJB over geloofsopvoeding. 
Geloven lijkt niet meer zo vanzelfsprekend in onze tijd. 
Het stelt je als gezin en gemeente voor de vraag hoe je 
je verhoudt tot de niet-christelijke samenleving om je 
heen. Wat doe je als je kind wordt uitgenodigd voor een 
feestje waar je niet achter kunt staan? Hoe ga je om 
met situaties die niet stroken met de christelijke 
normen en waarden? Hoe maak je je kinderen weerbaar 
om als christen te leven? Welke keuzes maak je 
bewust wel of juist niet? Wat zegt de Bijbel over de 
verhouding tot de wereld om je heen?  
Het wordt een interactieve avond met een Bijbelstudie, 
informatie over het thema, ouders ontvangen handvat-
ten om beslissingen te nemen, gaan onderling in ge-
sprek om ervaringen te delen en bemoedigen elkaar om 
samen sterk te kunnen staan.  
Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee in de Rank, de 
avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 
uur. U kunt zich voor deze V&T-avond aanmelden via 
enricowendy@van-tuijl.com. Graag vóór 21 januari. Van 
harte uitgenodigd!  

Poëzie in Bijbels licht 
De zoektocht naar een gedicht passend bij het thema 
‘Met hart en ziel‘  kan beginnen….. En we nodigen u /jou 
hiervoor uit!  
Bij leven en welzijn 12 februari wordt de poëzie-avond 
gehouden ten huize van Annie Trappenburg, Slingeland-  
seweg 17c. Inloop vanaf 19.45 uur en om 20.00 uur 
gaan we beginnen. We lezen en bespreken dan elk 
gekozen of zelfgeschreven gedicht.  
Aanmelden gaat gemakkelijk; stuur het gekozen of 
geschreven gedicht naar annemarieverspuij@live.nl .   
Daarna ontvangt u/jij van de andere deelnemers via de 
mail de andere gedichten, die men dan kan uitprinten.   
Bent u niet in bezit van een emailadres, bel dan met 
Annemarie Verspuij, 651445. Dan wordt voor verzen-
ding en het uitprinten van de gedichten gezorgd!  
Nogmaals van harte uitgenodigd voor deze inspirerende 
avond! 

Rondreis door de Bijbel – Job, Jona,… 
In de Bijbelboeken over Jona en Job krijgen we een in-
kijk in hun leven. Je zou kunnen zeggen “ze beleven van 
alles en nog wat”. Beter kijkend zien we parallellen met 
ons eigen leven, onze levensreis. Door het gezamenlijk 
bestuderen van deze personen en hun ‘belevenissen’ 
willen we leren welk doel God met ons leven heeft, hoe 
in dat licht om te gaan met vraagstukken en 
keuzemomenten die op ons pad komen. Prediker be-
hoort tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur in de Bij-
bel en Prediker is bekend om zijn uitspraak dat alles 
ijdelheid is. Vraagje: Waarom staat er eigenlijk een boek 
in de Bijbel dat bij allerlei waarheden zijn vraagtekens 
zet? We gaan met elkaar op zoek naar de structuur en 
de boodschap… We vertrekken voor deze rondreis op 7 
februari (de Stigt). Aankomst op 7 maart in de Rank. 
Tussenstop op 21 februari in de Oude School. Hartelijk 
welkom! 

 
 

Agenda  
15-01 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank  
    ,,     Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
    ,,     Censura morum, 18.30-19.00 Pastorie Kerkweg 
17-01 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
    ,,     Thema-avond avondmaal, 20.00 uur Rank 
19 t/m 21-01 Bezoek Egyptische predikanten  
            aan Giessenburg 
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