
 NIEUWSBRIEF 9 FEBRUARI 2020 
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 Lukas 16:1-18 en Exodus 22:21-27. Het zal gaan 
over onze omgang met geld, over christen zijn op het 
werk, over ons omzien naar anderen Bij de in/uitgang 
kunt u/kan jij kaarten voor vervolgde christenen teke-
nen. De avonddienst is een 
jeugddienst die wordt geleid 
door d.s M. Dubbelman. Het the-
ma is: “Ik heb het niet nodig”.  
Dit n.a.v. de redenering dat wan-
neer je sterk genoeg bent, je 
geen geloof nodig hebt. Geloof 
zou een hulpmiddel zijn voor een 
bepaald type mens: mensen die 
het leven niet aankunnen. Als je emotioneel sterk ge-
noeg bent en helder kunt nadenken, heb je geen geloof 
nodig. Maar klopt deze redenering wel? En wat is eigen-
lijk geloven? Iedereen is van harte welkom. 

Collecten 
1. Diaconie (SZOS) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is het werk van 
Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Meeleven 
Wij zijn dankbaar dat dhr. Bas Harrewijn (Peursumse-
weg 27, 3381 KT) dinsdag 4 februari weer thuis mocht 
komen uit het ziekenhuis. We wensen hem Gods zegen 
toe. 

  Huwelijksjubileum 
Maandag 10 februari is het 25 jaar ge-
leden dat Michiel en Jorieke Dubbelman 
(Heul 34, 3381 DC) elkaar het ja-woord 

hebben gegeven. Als gemeente feliciteren we jullie en 
ook Emma, Julia, Christy, Maria en Koen van harte met 
dit huwelijksjubileum en wensen we jullie Gods zegen 
en nabijheid toe. Dat Hij in Zijn liefde jullie mag leiden 
en bewaren. 
 
 

  Overleden 
Op vrijdag 31 januari overleed Willem Finus van den 
Berg. Hij woonde jarenlang samen met zijn vrouw Corrie 
aan de van Delfstraat 10 hier in Giessenburg en leefde 
mee met onze gemeente. Rond april 2018 verhuisden 
zij naar verpleeghuis De Nassau-Odijckhof in Drieber-
gen-Rijsenburg. Dhr. Van den Berg is 88 jaar oud gewor-
den. De familie Van den Berg heeft zware tegenslagen 
gekend. Ze hebben drie kinderen moeten verliezen.  
Afgelopen vrijdagmiddag heeft de rouwdienst hier in de 
kerk plaatsgevonden. Aansluitend is dhr. Van den Berg 
begraven op de oude begraafplaats aan de Kerkweg. We 
wensen zijn vrouw Corrie, dochter Cora en de verdere 
familie en vrienden Gods troost en kracht toe. 

Overleden 
In de nacht van zaterdag op zondag 2 februari heeft 
Bastiaan (Bas) Boon een ernstig auto-ongeluk gehad op 
de A15 ter hoogte van Herwijnen. Hij was op weg naar 
zijn huis in Noordeloos, waar hij sinds zes weken op 
zichzelf woonde. Hij is naar het Erasmus MC in Rotter-
dam gebracht in de hoop dat hij het misschien zou over-
leven, omdat hij jong en sterk was. Gedurende de dag 
werd echter duidelijk dat dit niet het geval was en dat 
de medische behandeling geen effect had. Maandag-
ochtend vroeg, 3 februari, is hij in het ziekenhuis overle-
den. Bas Boon is 28 jaar oud geworden.  
Woorden schieten te kort om te beschrijven wat dit 
voor de familie betekent. Hij is de zoon van Dirk en Ria 
Boon (Peursumseweg 79, 3381 KV) en zij verliezen een 
zoon in de kracht van zijn leven. Peter verliest zijn twee-
lingbroer en Christiaan en Gerard verliezen hun oudere 
broer. Het is een troost te weten dat Bas geloofde in en 
vertrouwde op Jezus Christus. Vier jaar geleden deed hij 
belijdenis daarvan hier in de kerk. Boven de rouwkaart 
staat Jesaja 43: 1b Ik heb u bij uw naam geroepen, u 
bent van Mij. Deze tekst stond ook centraal in de 
rouwdienst die zaterdag hier in de kerk heeft plaatsge-
vonden. Aansluitend is Bas begraven op de begraaf-
plaats aan de C.M. van Houwelingweg. In de dienst 
zullen we bidden om Gods kracht en troost voor zijn 
ouders, broers en zijn verdere familie en vrienden. 
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Kinderlied – Wij willen samen delen 
Wij willen samen delen met kind'ren klein en groot, 
en net als Jezus geven aan anderen in nood. 
Omdat wij kind'ren van de Vader zijn (2x). 
 
Wij willen samen leven, als vrienden verder gaan, 
en steeds opnieuw vergeven wie ons pijn heeft gedaan. 
Omdat wij kind'ren van de Vader zijn (2x). 

Verkiezing ambtsdragers / lied eredienst 
Betrokkenheid, Gebed en Kleurrijk. Kenmerkende woor-
den die afgelopen weken terugkwamen in de aandacht 
voor de komende verkiezingen en het lied in de ere-
dienst. Dat is precies ook de reden dat de kerkenraad 
gemeend heeft de verkiezing ambtsdragers en de pre-
sentatie over het lied in de eredienst op dezelfde avond 
te houden. Eerder hadden we beloofd u en jou te infor-
meren over de opzet van de avond op donderdag 20 fe-
bruari a.s. De stemmingsvergadering begint in de kerk 
om 19.30 uur precies. Hiervoor worden alle belijdende 
leden van onze gemeente uitgenodigd. Na het stemmen 
volgt de telling in de consistorie en is er koffie in de 
Rank. Tijdens het koffiedrinken kan er een persoonlijke 
Paasgroet geschreven worden die naar gevangenen ver-
stuurd gaan worden, zoals ook vorig jaar is gedaan.  
Na de koffie zal de presentatie van het lied in de ere-
dienst zijn. Na de presentatie volgt in de Rank de uit-
slag van de stemmingsvergadering en zullen de namen 
van de gekozen broeders bekend gemaakt worden. Ver-
volgens zal er na een korte pauze gelegenheid zijn voor 
een plenaire discussie over het lied in de eredienst, 
waarna we gezamenlijk de avond zullen afsluiten.  
Voor de liefhebbers is er nog gelegenheid voor verdie-
ping en inhoud over de gekozen liederen en kan er mee-
gedacht worden aan de uitvoering en vormgeving van 
een eigen liederenbundel.  
Ook nu vragen wij uw en jouw betrokkenheid en gebed 
voor onze kleurrijke gemeente en hopen op uw komst. 

Goud van oud 
Goud van oud: Soms lijkt het leven vast te 
lopen en denk je: ‘Nu is het klaar, hier kom 
ik nooit meer overheen.’ Toch, God zorgt 
vroeg of laat dat je weer verder kunt.   
Goud voor oud: Geniet van alles wat u nog kunt doen en 
van alles wat er gebeurt. 

  Agenda 
10-02 Catechisatie vervalt, in plaats daarvan zie 11-02  
11-02 Grip op alcohol, 19.00 uur (12 t/m 15 jaar) 
              20.10 uur (16 t/m 18 jaar) 
11-02 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
     ,,    Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
12-02 Poëzie in de Bijbel, 19.45 uur Joh. De Kreijstr.10 
13-02 Schatzoeken, 20.00 uur Rank 
     ,,    Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
14-02 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
Vooraankondiging: 16-02 Sing-in na avonddienst 

Grip op alcohol 
Op dinsdagavond 11 februari ho-
pen wij alle jongeren (12 t/m 18 
jaar) uit Giessenburg en Gies-
sen-Oudekerk te verwelkomen 
bij de thema-avond ‘Grip op 
alcohol’ in de Rank. Geen zware 
lezing, nee… juist een leuk 
informatief én interactief uurtje! 
We luisteren naar een spreker 
en ervaringsdeskundige (Stich-

ting Chris en Voorkom!) op het gebied van alcoholgebruik 
en gaan met elkaar in gesprek. Of je nu al wel eens alcohol 
drinkt, of juist bewust nog niet; voor iedereen is deze 
avond een aanrader! Is het niet voor jezelf, dan wel hoe om 
te gaan met alcoholgebruik van bv. vrienden om jou heen. 
Hoe kom je als jongeren in aanraking met alcohol? Wat 
vind je er zelf van? Waarom lijkt alcohol drinken zo gewoon 
te zijn, of drink je om erbij te horen? En is het nu echt zo 
gevaarlijk, dat ene biertje of glas wijn…. We hopen het 
allemaal te horen; jij komt toch ook!?! En nodig je vrienden 
uit, iedereen is welkom!   

Kaarten Open Doors 
De kaarten voor Open Doors gaan vandaag onder andere 
naar Leah uit Nigeria. Zij werd in februari 2018 ontvoerd 
door ISWAP, een groep binnen Boko Haram. Na een over-
eenkomst tussen de regering en de militanten liet Boko 
Haram 104 meisjes vrij. De groep hield de christelijke 
Leah echter vast, omdat zij weigerde haar geloof in de 
Here Jezus af te zweren. Op 28 augustus 2018 vroeg Leah 
in een geluidsopname om hulp voor haar familie en 
zichzelf. Korte tijd later dreigde Boko Haram Leah voor 
altijd als slaaf te houden, samen met Alice Ngaddah, een 
christen die voor Unicef werkt. Kijk voor meer info op de 
website van Open Doors: www.opendoors.nl/schrijfacties 


