
 NIEUWSBRIEF 15 MAART 2020 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 4e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. R.M. Werrie uit Bunscho-
ten-Spakenburg voor. De avonddienst wordt geleid door 
ds. A. Vastenhoud uit Dinteloord.  

Geboren 
Dankbaar en blij zijn Jaap en Anita 
Ooms (Dorpsstraat 24 A, 3381AG) met 
de geboorte van een zoon. Zijn naam is 

Pleun en hij is geboren op dinsdag 10 maart. Pleun is 
het broertje van Noor en Guusje. We feliciteren hen van 
harte met de geboorte van Pleun en we wensen Jaap en 
Anita Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding. 

Bijeenkomsten en activiteiten in de Rank  
*Er is voor deze zondag  geen zondagsschool. 
*De presentatie van Joop Troost zondagavond gaat niet 
door. 
*De catechisaties op maandag en dinsdag (16 en 17 
maart) gaan niet door. 
Op maandagavond 16 maart overlegt de kerkenraad 
over maatregelen betreffende de diverse activiteiten, 
contacten en bijeenkomsten. Dan volgen wellicht nade-
re mededelingen. 
Belangrijke opmerkingen, vragen kunt u/jij o.a. doorge-
ven via scriba@hervormdgiessenburg.nl 

Hoe doe je dat? 
Ze zijn er in onze gemeente: homoseksuele broeders en 
zusters. We willen er voor hen zijn, maar… hoe doe je 
dat? Er lijkt hier een spanning te bestaan tussen Gods 
heiligheid en Zijn barmhartigheid. Hoe gaan we daarmee 
om? Hoe doen we recht aan Gods Woord, de homosek-
suele broeder of zuster, en ook aan de eenheid van de 
gemeente? We verwoorden hiermee eigenlijk de hoofd-
vraag die we onszelf stellen tijdens de V&T-sessie over 
dit onderwerp. Op het moment van schrijven gaan we er 
van uit dit initiatief door kan gaan. Donderdag 19 maart, 
vanaf 20.00 uur in de Rank. Welkom! Tip: Kijk om u heen 
en nodig belangstellenden gerust uit! 

Wel eredienst, geen bezoekers in de kerk 
Zoals in de berichtgeving van het moderamen weerge-
geven worden de diensten voor de komende zondagen 
gehouden zonder publiek. Via de geluids- en beeldver-
bindingen kunnen we de diensten in verbondenheid wel 
meemaken.  
De diensten (om 9.30 en 18.30 uur) zijn voor iedereen  
te beluisteren of in beeld te volgen er is geen toegangs-
code nodig) via de website 
https://www.hervormdgiessenburg.nl (klik op de kop-
peling naar de kerkdienst) of 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10938 (directe 
link naar Giessenburg, HG Giessen-Nieuwkerk).   
De nodige mededelingen zullen voor de dienst worden 
gedaan en er wordt rekening gehouden met degenen die 
thuis luisteren en meekijken. 

Verspreiding Paasgroet 
Zaterdag 4 april 2020 wordt de Paasgroet weer rondge-
bracht in Giessenburg. De verspreiding start om 10.00 
uur vanuit de Gereformeerde Kerk. Deze maand hopen 
we weer mensen te benaderen om te vragen om mee te 
helpen met deze verspreiding.Als u niet wordt gebeld en 
toch graag meedoet, dan kunt u dat doorgeven aan Di-
nella Visser.  Graag vragen we uw voorbede voor deze 
actie. Met vriendelijke groet, de evangelisatiecommis-
sie.  

Goud van oud 
Goud van oud: Ga met God en Hij zal  

         met je zijn.   
Goud voor oud: De Heere God houdt van u! 

Agenda 
18-03 Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
19-03 Homoseksualiteit, 20.00 uur Rank 
(houdt voor het al dan niet doorgaan van deze en andere 
activiteiten de website en andere berichtgeving in de 
gaten) 
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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. 

 

Nieuwe gebedskalender 
De gebedskalender voor de periode van 15 maart t/m 3 
mei is beschikbaar, maar kan nu niet uitgedeeld 
worden. Op de website 
https://www.hervormdgiessenburg.nl  is de nieuwe ka-
lender in te zien en te downloaden. Papieren versies zijn 
er uiteraard voldoende en als men die wil hebben, kan 
dat! Ze kunnen opgehaald worden bij de leden van de 
werkgroep: Margreeth van Houwelingen, Dorpsstraat 2, 
Tineke Vollmuller, Bogerd 8 en Annemarie Verspuij, 
Bovenkerkseweg 3a.  
Zij zullen een bak bij hun voordeur of onder de carport 
zetten. (Neem gerust ook voor een ander mee…..) 

VOOR ELKAAR Vakantieweken 
Op zoek naar een mooie vakantieweek? Bent u weduwe, 
weduwnaar of alleengaand? Ben jij een jongeren met 
ASS? Kent u mensen die een lichamelijke en/of ver-
standelijke beperking hebben? Voor deze én andere 
doelgroepen organiseren we prachtige vakantieweken. 
voor meer informatie, kijk op  
www.hervormde vrouwenbond.nl/vakantieweken  

Van de kerkenraad, lied in de eredienst 
In de vergadering van maart  is o.a. het volgende aan de 
orde geweest: Lied in de eredienst. 
In de evaluatie van de gemeenteavond van 20 februari  
werd positief teruggekeken op de belangstelling, het 
verloop en de reacties. Ook de vragen/opmerkingen 
vanuit de gemeente zijn gewaardeerd en worden zoveel 
mogelijk meegenomen in de verdere verwerking. 
Het voorstel van de werkgroep voor een eigen aanvul-
lende bundel, naast het gebruik van de oude psalmbe-
rijming en het Liedboek, kreeg een goede instemming. 
De kerkenraad heeft de werkgroep verzocht de opzet uit 
te werken en zo mogelijk nog dit jaar de bundel te laten 
verschijnen.  
 
 
 
 

Livingstone - reünie 
25 jaar geleden startte er een enthousiaste blondine 
met een groepje tieners de drama- en dansgroep Living-
stone. Een goede reden om op zaterdag 28 maart een 
reünie te houden. Het is voor velen een tijd geweest 
met bijzondere herinneringen. Tijd om ze op te halen en 
weer te delen. Elkaar weer eens diep in de ogen te kij-
ken en te aanschouwen hoe het leven vele jaren later 
is. Iedereen die ooit bij Livingstone gespeeld heeft, 
tour-chauffeur is geweest of in het begeleidingsteam 
heeft gezeten is hartelijk welkom in de Rank vanaf 
15.30-22.00 uur. 
Geef je (bijtijds) op bij Hermineke Vonk 06-1050 9495 
(graag met appje + je naam) of stuur een mail: 
hermineke@hetnet.nl. 

Vrijwilligers gevraagd! 
Heb jij hart voor een ander, en heb je zin in een onver-
getelijke vakantieweek? Geef je dan op als vrijwilliger. 
Dat kan in een week voor mensen met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking, een midweek voor jonge-
ren, enz. Meer informatie vind je op 
www.hervormdevrouwenbond.nl/vrijwilliger . Zie ook de 
nadere berichtgeving in De Zaaier van 6 maart. 

Formulier avondmaal 
Door de kerkenraad is gekeken naar mogelijkheden voor 
het gebruik van een meer eigentijds avondmaalsformu-
lier. Uitgangspunten waren om de waardevolle inhoud 
te bewaren en het begrip en taalgebruik waar mogelijk 
beter te laten aansluiten bij ons huidige tijd. Hierbij is  
als basis gebruik gemaakt van het verkorte klassieke 
formulier van de Nederlands Hervormde kerk. Afgelopen 
avondmaalsviering is dit formulier voor het eerst ge-
bruikt en vanuit de gemeente is hier positief op gerea-
geerd.  
In afstemming met de predikanten wordt voor de ko-
mende avondmaalsviering op Goede Vrijdag dit formulier 
opnieuw gebruikt. Mede op verzoek van diverse ge-
meenteleden zal er dan ook een afschrift beschikbaar 
worden gesteld. 
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