
 

 

 NIEUWSBRIEF 1 DECEMBER 2019 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 2e Adventszondag 
Komende zondag is het de 
tweede zondag van Advent. 
In de morgendienst gaat ds. 
M. Dubbelman voor en lezen 
we Genesis 1: 3-19. Dit 
gaat over de 2e, 3e en 4e 
dag van de scheppings-
week. De avonddienst is 
een jeugddienst en wordt 
geleid door ds. J. Holtslag. 
Het thema is: Samenalleen 
#maatjegezocht. Bij de in-/ uitgang wordt er, naast 
de nieuwsbrief, veel uitgedeeld: Infoflyers Into the 
Wild, de trip naar Noorwegen, nieuwe gebedskalen-
ders en aanmeldingsformulieren kamp Bladel. 

Collecten 
1. Diaconie (De Herberg) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
de opvang van kinderen in de kansarme wijken van 
Bogotá, Colombia. 

  Meeleven 
*Er is dankbaarheid dat de operatie bij mw. S.S. 
Krijgsman-van der Meer (Neerpolderseweg 42, 3381 
JS) geslaagd is. Ze zal tot dinsdag in het ziekenhuis 
blijven en daarna voor revalidatie overgaan naar het 
Gasthuis. We bidden om Gods zegen over haar herstel. 
*Bij dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) 
heeft afgelopen dinsdag 3 december de stamceltrans-
plantatie plaatsgevonden. De volgende dag is hij over-
geplaatst vanuit Rotterdam naar het Albert Schweit-
zer ziekenhuis in Dordrecht waar hij de komende tijd 
zal verblijven om te herstellen. Zijn adres is: Albert 
Schweitzerziekenhuis, Afdeling B3 (kamer 20), Albert 
Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht. We wensen 
hem Gods zegen en bescherming toe. 

Meeleven 
Mw. Petra Meijer-Freeke (Muggenschans 1, 4254 LS 
Sleeuwijk) wordt morgen, 9 december, geopereerd aan 
haar evenwichtsorgaan in het UMC te Utrecht. We bid-
den om Gods zegen over de operatie en om een goed 
herstel. 

Kinderlied – Zie de zon, zie de maan 
1. Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
  

2. Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar, in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
  

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
  

4. Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
  

Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam, 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
Tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld © 1991 Small Stone Media 

Bij de preek - morgendienst 
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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. 

 

Diaconiecollecte De Herberg 
De opbrengst van de diaconiecollecte is deze week 
bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum De 
Herberg in Oosterbeek. De Herberg wil als verlengstuk 
van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk 
huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele 
gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even 
afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en 
zich willen bezinnen op levensvragen. Voor info, kijk op 
www.pcdeherberg.nl. Uw gaven zijn van harte aan-
bevolen. 

Agenda 
t/m 9-12 11.00 uur in Kerk / Rank 
           Inzameling voor kerstpakketten voedselbank 
10-12 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
11-12 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
    ,,     Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
12-12 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
    ,,     Slotavond Viva de Kerk, 19.45 uur Rank 
13-12 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 

Slotavond Viva de Kerk 
We mogen terugkijken op drie waardevolle en 
inspirerende avonden rondom het boek Viva de Kerk. 
Het was goed om van en met elkaar te leren en samen 
in gesprek te gaan. Donderdag 12 december is de 
vierde avond. Op deze laatste avond zal Henk Stoor-
vogel, schrijver van het boek, met ons bekijken hoe we 
de aangereikte principes in onze eigen gemeente 
kunnen toepassen. Iedereen is van harte welkom 
vanaf 19.45 in de Rank! Bent u eerdere avonden niet 
geweest of heeft u het boek niet gelezen? Laat dat 
voor u en jou geen bezwaar zijn om toch naar deze in-
spirerende spreker te komen luisteren en te ont-
dekken hoe we samen aan Gods gemeente in Gies-
senburg kunnen bouwen. 

Chadash 
Dit jaar zullen ook wielrenners uit 
Wijngaarden meegaan met de Cha-
dashweek (11-17 juli 2020). Daar 
en ook in Giessenburg is al een mooi 
aantal geïnteresseerden. Niet al-
leen ouderen, maar ook jongeren (m/v). De slaapplaat-
sen in Vaujany zijn beperkt. Wacht dus niet te lang. 
Opgave en verdere info bij ds. J. Holtslag. 

Open huis 1e Kerstdag 
Wij organiseren graag op eerste Kerst-
dag een Open Huis van 14.30 tot 18.00 
uur in zaal 1 van De Rank. Iedereen is 
van harte welkom. We hopen op huise-

lijke gezelligheid, spelletjes en lekker eten en drinken, 
juist op eerste Kerstdag, een belangrijke Christelijke 
feestdag. Graag horen we wie hierbij aanwezig willen 
zijn. Stuur een mailtje naar lcboer1@solcon.nl  (An-
nelies Boer) of een appje naar 06 49642995 (Jorieke 
Dubbelman) of bel naar 0184 653310 (fam. Dub-
belman). U kunt ons ook gewoon aanspreken. Of mail 
naar diaconie.gerkerk@giessenburg.nl of 
diaconie@hervormdgiessenburg.nl. Mocht u op het 
allerlaatste moment nog beslissen om te komen, zon-
der opgave ook van harte welkom! 
Hartelijke groeten, Annelies Boer, Julia Dubbelman, 
Annemieke Aalbers en Jorieke Dubbelman. 

Expeditie Purnode 2020 
 

Voor alle jongeren van 15 t/m 18 
jaar wordt er komende zomer 
weer een super gaaf zomerkamp 
georganiseerd: Expeditie Purno-
de. Een week lang vol activitei-

ten in de Ardennen, met ook Bijbelstudies en een flin-
ke berg gezelligheid. Het kamp is van 24 juli t/m 31 
juli 2020. Hiervoor kun je je online opgeven via de web-
site van de kerk, www.hervormdgiessenburg.nl. De in-
schrijving opent na de avonddienst van volgende week 
zondag 15 december om 21.00 uur. Schrijf je snel in 
en nodig ook je vrienden uit!”  

Aanmelden kamp Bladel 
Voor iedereen die 11, 12, 
13 of 14 jaar oud is en zin 
heeft in een supertof zo-
merkamp:  deze zondag 
worden na afloop van beide 
diensten de aanmeldingsformulieren voor Kamp Bladel 
2020 uitgedeeld. Na 8 december zijn de aanmeldings-
formulieren ook mee te nemen van de leestafel in de 
kerktoren. Zoals eerder doorgegeven vindt het kamp 
plaats van 25 juli t/m 1 augustus. Als leiding van 
kamp Bladel vinden wij het onwijs leuk als jij meegaat! 
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