
                                  Nieuwsbrief 9 juni 2019 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 1e Pinksterdag 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. De 
Schriftlezing is uit Johannes 14:15-26. Verder zal het 
gelegenheidsmannenkoor o.l.v. Jorieke Dubbelman en 
met medewerking van Arjen de Hoop en Marieke de 
Ruiter haar medewerking verlenen. De avonddienst 
wordt geleid door ds. J. Holtslag en dan zal 2 Timotheüs 
1:6-18 centraal staan over het branden van de Geest. 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Pinksterzendingscollecte 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Meeleven 
Dankbaar mag Dick van Pelt (Bovenkerkseweg 6, 3381 
KB) terugkijken op de niersteenbehandeling. Na een 
nacht in het ziekenhuis mocht hij weer thuiskomen. We 
wensen hem Gods zegen toe.  

Huwelijksjubilea 
*Op vrijdag 14 juni hopen Pim en Tineke Vollmüller 
(Bogerd 8, 3381 DA) het 40-jarig huwelijksjubileum te 
vieren. Van harte felicteren we hen met hun kinderen en 
kleinkinderen met deze heugelijke mijlpaal en wensen 
we hen Gods zegen en nabijheid toe voor 
de toekomst. 
*Zaterdag 15 juni hopen Floor en Jenny 
van der Rhee (Dorpsstraat 56, 3381 AG) 40 jaar 
getrouwd te zijn. Hun trouwtekst was Deut. 33: 27a: De 
eeuwige God is voor u een woning en onder u zijn 
eeuwige armen. We zijn dankbaar dat zij deze trouw van 
God de afgelopen 40 jaar hebben mogen ervaren. 
We feliciteren hen van harte met dit jubileum en we 
wensen hen Gods zegen toe. 

  Kaarten Open Doors 
Bij de ingang van de kerk liggen weer kaarten waarop u uw 
naam kunt zetten voor Open Doors. De kaarten gaan naar 
de Chibok-ouders in Nigeria; op 14 april 2014 is een groep 
Boko Haram-strijders de Chibok Secondary Girls school 
binnen gevallen en ontvoerde 230 christelijke meisjes. In 
de maanden die volgden leefden hun ouders constant in 
angsten zorgen. Af en toe kwam een meisje thuis die ont-
snapt was aan Boko Haram. Maar nu - vijf jaar later- 
wachten tientallen ouders nog steeds op hun dochters. 
Volgens de voorzitter van de Chibok Parents’ Assosciation 
moeten nog 112 christelijke meisjes vrijgelaten worden. 
Niemand weet hoeveel van hen nog in leven zijn en waar 
ze zich precies bevinden. (voor meer info, zie website 
kerk) 

Huwelijk 

Op vrijdag 14 juni hopen Stevan den Hoed (Hardinxveld-
Giessendam) en Annemieke de Groot (Wilhelminalaan 
53) in het huwelijk te treden. De kerkdienst waarin wij 
de Heere vragen om een zegen over het huwelijk zal 
beginnen om 18.30 uur. We wensen Stevan en 
Annemieke een vreugdevolle dag toe Gods zegen over 
hun huwelijk. Het toekomstig adres van het bruidspaar 
is Helling 10, 3371 EZ Hardinxveld-Giessendam. 

Agenda 
11-06 Voorbereidingsavond medewerkers  rommel- 
                                                     markt, 20.00 uur Rank 
14-06 Boekwinkeltje gesloten 
           Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
    ,,     Trouwdienst Stevan & Annemieke, 18.30 uur  
15-06 Rommelmarkt, 08.30-13.30 uur rondom Rank 
    ,,     Boekwinkeltje open tijdens markt 
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Lied avonddienst – Wij gaan op weg 
1 Wij gaan op weg met brandend hart, 
 Met een gebed bij elke stap. 
 Het lied van hoop klinkt door de landen, 
 Zingend van de nieuwe dag. 
 

 2 Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
 brandt deze vlam, verlicht ons land. 
 Mensen wachten, harten smachten, 
 naar een liefde die verwarmt. 
 

 Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
 als heraut van ´t morgenuur. 
 Laat het lied weer sprank´len, 
 laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 
 

 3 De liefde roept, de waarheid spreekt,  
 dat is de kracht waarmee wij gaan. 
 Om hen die vallen, hen die wank´len, 
 op te vangen in uw naam. 
 

Refrein:  Laat de vlam weer branden …. (2x) 

Opwekking 
Tijdens dit Pinksterweekend bezoeken 
we met een groep uit onze gemeente de 
Pinksterconferentie van Opwekking op 
het Walibiterrein in Biddinghuizen. Het 

thema is: ‘Dieper met de Geest’. Heb je interesse om deze 
conferentie voor een dag te bezoeken? De meest geschik-
te dagen hiervoor zijn zaterdag 10 en zondag 11 juni. Wij 
nodigen je uit om ook onze groep op het kampeerterrein 
te bezoeken. Even lekker je benen strekken en de koffie 
staat klaar! We staan op veld F73-74. Bij vragen neem 
contact op met 06-12166753 of 06-18121640.  

Tentdienst ‘Zo Vader, zo zoon’ 
Aan het eind van de feestweek in Giessenburg is er op 
zondagmiddag 16 juni  om 14.30 uur een tentdienst 
voor jong en oud op het sportplein namens de  kerken 
van Giessenburg.. Het thema is: ‘Zo vader zo zoon’. Rob 
Favier zal deze dienst op vaderdag leiden. Muzikale 
medewerking wordt verleend door  “ The New Adams 
Family”.  Na de dienst is er  koffie, thee en fris. Iedereen 
is van harte welkom De tent is open vanaf 14.00 uur.  

Gebedskalender 
Volgende week zondag 16 juni hopen we de nieuwe 
gebedskalender uit te delen, de 6e editie alweer.  Zoals 
we bij de start al aangegeven hebben, zullen de weken 
van de zomervakantie ‘samengevoegd ‘ zijn. Dat bete-
kent dat er vijf weken dagelijkse onderwerpen van 
gebed vermeld zullen worden en twee kolommen voor 
de zomervakantietijd. Zondag 1 september is er weer 
een “gewone” kalender.  
Hartelijke groet, Margreeth van Houwelingen, Tineke 
Vollmüller en Annemarie Verspuij.    

Rommelmarkt 
*Bakkers gevraagd  Dit jaar willen wij op ons uitgebrei-
de terras zelfgemaakte koek, cake en taart verkopen. 
We kunnen jouw/uw hulp hierbij goed gebruiken.  We 
zouden het fijn vinden als u/jij voor ons iets lekkers zou 
willen bakken.  De heerlijkheden kunnen zaterdagmor-
gen 15 juni om 8.00 uur worden afge-
geven in de keuken van de Rank.  
*Medewerkers rommelmarkt Op dins-
dagavond 11 juni willen we met alle 
medewerkers en verkopers het draaiboek voor de rom-
melmarkt doornemen. Dit is nodig om de deze op 15 juni 
gladjes te laten verlopen. Op maandagavond 17 juni 
willen we de rommelmarkt gezamenlijk evalueren. 
Beide avonden starten om 20.00 in de Rank. Inloop 
vanaf 19.45 uur. We rekenen op uw en jouw komst, de 
rommelmarktcommissie.  

Voornemen beroep 
Wijkgemeente 2, noord van de Hervormde gemeente in 
Hardinxveld-Giessendam heeft het voornemen om een 
beroep uit te brengen op ds. Dubbelman. Dit is afge-
lopen vrijdag 7 juni in hun kerkblad bekend gemaakt. 
Komende week kunnen bezwaren ingediend worden 
over de gevolgde procedure. Als die er niet zijn, dan 
wordt een week later het beroep uitgebracht. 
Laten we ds. Dubbelman en zijn gezin in onze gebeden 
gedenken voor de weg die nu voor hen ligt en de 
overwegingen en het te nemen besluit als het beroep 
wordt uitgebracht. 
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