
 

 NIEUWSBRIEF 19 SEPTEMBER 2021 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

 

Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en hopen 

we samen het Heilig Avondmaal te vieren. We lezen 

samen het begin en het einde van Hebreeën 11. De 

muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Leen 

Donk (orgel) en Marieke Donk (piano/dwarsfluit). 

In de avonddienst gaat ds. G.J. van Beek uit Nieuw-

Lekkerland voor en is er voortzetting en dankzeg-ging 

van het Heilig Avondmaal. We lezen Hebreeën 9 : 11 – 

15b en Hebreeën 10 :  19 – 25. De muzikale begeleiding 

zal worden verzorgd door Scott Baks (orgel/piano) en 

Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit). 

Collecten 
1. Diaconie  

2. Werk in plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
19-09  Start Awake, 20.00 uur Maranathakerk 

24-09  Boekenwinkeltje geopend,  13.00-18.00 uur 

Opgeven Gemeentedag kan t/m vandaag 

Bevestiging en intrede ds. Dubbelman. 
D.V. Zondag 26 september zal ds. Dubbelman als 

wijkpredikant van wijkgemeente 2 "Noord" van de 

Hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 

worden bevestigd in de morgendienst die om 9.30 uur 

begint. s' Middags zal hij intrede doen in de dienst die 

om 14.30 uur begint. Vanwege de beperkende 

maatregelen rondom COVID-19 is deze dienst mee te 

maken d.m.v. de livestream. Deze is te bereiken via de 

website hghg.nl en dan op de homepagina onder 

DIENSTEN OUDE KERK te klikken op de knop -Oude Kerk 

(videoverbinding)-. 

Belijdeniscatechese:  
Binnenkort zal de belijdeniscatechisatie van start gaan. 

Een ieder die er aan denkt om mogelijk belijdenis van 

het geloof te willen afleggen of daar wel eens over na 

wil denken, die kan contact opnemen met ds. J. 

Holtslag. Met elkaar spreken we de eerste datum af. 

 

In herinnering 
Op woensdag 15 september is in de leeftijd van 84 jaar 

mw. Marigje Muilwijk – Tukker overleden. Als drie jarig 

meisje kwam zij in de oorlog te wonen bij een oom en 

tante in Ottoland. Bij hen is zij gebleven en met hen is 

zij na de oorlog verhuisd naar de Doetseweg. Daar heeft 

ze haar man Wout Muilwijk leren kennen met wie zij 

getrouwd is op 24 november 1961. Samen mochten zij 

vier kinderen ontvangen en mochten zij kleinkinderen en 

een achterkleinkind begroeten. Een groot deel van hun 

huwelijk woonden zij aan de Lijnbaan. De laatste 20 jaar 

aan de Giessenlaan 51. Mari Muilwijk hebben wij leren 

kennen als een zorgzame en huiselijke vrouw. Een 

vrouw die niet veel sprak over het geloof, maar ze wist 

dat God geen bidder laat staan. Deze trouw van God 

maakte dat zij iedere kerkdienst aanwezig was. 

Afgelopen zondag had zij een opleving en wilde ze persé 

vanuit de rolstoel de morgendienst bekijken Eerder was 

zij betrokken bij het werk van de zondagsschool en de 

evangelisatiecommissie. Dinsdag 21 september zal in 

de dank-dienst voor haar leven de trouwtekst centraal 

staan. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 

oude begraafplaats. In de voorbede gedenken we haar 

man, kinderen en kleinkinderen. 

Meeleven 
- Het was de bedoeling dat dhr. Vas Rietveld 

(Slingelandseweg 9, 3381 KZ) vrijdag naar hospice 

Lingesteyn zou gaan. Zijn gezondheid is echter 

zodanig verslechterd dat hiervan is afgezien. In de 

voorbede bidden we om Gods kracht en zegen voor 

hem en zijn vrouw. 

- Dhr. Piet van Holten (Heul 16, 3381 DC) is afgelopen 

donderdag aan het hart geopereerd in Nieuwegein. We 

bidden om Gods zegen over het herstel. 

Bedankt 
In de afgelopen maanden hebben wij ongelooflijk veel 

kaarten gekregen. Eerst voor onze verhuizing en 

aansluitend voor ons 55-jarig huwelijk een 

overweldigende hoeveelheid. Iedereen die op één of 

andere manier aan ons gedacht heeft HEEL HARTELIJK 

DANK. - Maarten en Corrie Schep 



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 

Gemeentedag & startzondag 

In het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 

september is het zover. Dan hopen we elkaar te ont-

moeten tijdens de gemeentedag en op de startzondag 

om een nieuw kerkelijk seizoen af te trappen. U kunt 

zich daarvoor nog uiterlijk vandaag (zondag 19 

september) opgeven via de website van de kerk, 

www.hervormdgiessenburg.nl. 

Hartelijke groet, de gemeentedagcommissie! 

Actie Voedselbank 

Dit jaar is er ook weer een actie voor de Voedselbank. 

Voor dit goede doel zamelen we toiletspullen in. Er is 

behoefte aan shampoo, tandpasta, douchegel, etc. U 

kunt toiletartikelen inleveren tijdens de gemeentedag 

of volgende week zondag bij een van de kerkdiensten. 

Warm aanbevolen! 

AWAKE: aanmelden gebeds-app 
Op 19 september gaat AWAKE van 

start; een maandelijks event op 

zondagavond voor geloofsverdie-ping 

vóór jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 

jaar) en dóór jongeren. Als team 

verlangen we naar Gods zegen voor onze jongeren en 

jongvolwas-senen. Daarbij geloven we in de kracht van 

gebed, en hopen we dat u en jij thuis willen meebidden 

voorafgaand aan en tijdens de AWAKE-avonden. Omdat 

een herinnering vaak helpt, is het mogelijk om 

voorafgaand aan elk event een app of e-mail te krijgen 

van ons gebedsteam. Bid u/jij mee? Aanmelden kan via 

06 3031 8608 of awakegebedsteam@gmail.com 

Zingend op Weg 
Hoi! Houd je ook zo van zingen?! Op 

vrijdag 1 oktober start het altijd 

gezellige zangclubje ‘Zingend op Weg’. 

Iedereen tussen de 5 en 10 jaar is van 

harte welkom om met ons mee te 

zingen. Elke vrijdagavond oefenen we 

van 18.30 tot 19.15 uur in zaal 1 van De Rank. Je mag 

ook gerust een avondje komen kijken en luisteren naar 

ons. Zing je mee? Dan zien we je graag op vrijdag 1 

oktober, 18.30 uur!  

Groetjes van Lotte van Genderen, Ruth van Veldhuizen 
en Marieke de Ruiter 
 
 

 

Leiding gezocht! 
We zijn in onze gemeente ontzettend dankbaar voor de 

hoeveelheid jeugd die er is! Om een idee te geven: er 

draaien in het winterseizoen 4 clubs, groep 5 t/m 8 van 

de basisschool. Gemiddeld komen er zo'n 15 

enthousiaste kinderen naar deze clubs. Hoe fantas-

tisch is dat! Maar.... dit alles wordt mede mogelijk 

gemaakt door de leiding. Gelukkig kunnen we melden 

dat groep 5 inmiddels ook kan starten! Alleen voor groep 

8 is nog geen leiding gevonden. We hebben u/jou nodig! 

Wil jij je steentje bijdragen of meer weten? Meld je dan 

bij John in 't Veld (06-51322937 ) of Lianne van Oenen 

(06-83702867 ) 

Liedbundel Kleurrijk 
Velen onder ons beschikken momenteel al 

over een eigen exemplaar van liedbundel 

Kleurrijk. Goed dat we kunnen beschikken 

over een (extra) schat aan liederen. U kunt 

nog één of meerdere bundels aanschaffen 

in het boekwinkeltje in de Rank, tijdens de daarvoor 

geldende openingstijden. De prijs is/blijft € 6,50 en 

afrekenen kunnen we daar met contant geld. 

Gebedskalender 

zondag 19 september – Deze zondag danken we dat we 

het Heilig Avondmaal mogen vieren. We bidden voor het 

nieuwe initiatief ‘Awake’, waarin jongeren/jeugd-

volwassenen met elkaar op zoek gaan naar God en naar 

hun plek in de wereld en Zijn Koninkrijk. Vanavond is de 

eerste avond. 

Yes! Ik ben diaken - Wat is diaconaat 
Zorg voor de schepping - Diaconaat heeft te maken met 

de zorg voor de schepping. De aarde is niet van ons, we 

hebben haar in beheer gekregen. Jij en ik hebben de 

verantwoordelijkheid om eerlijk en zorgvuldig met 

mens, dier en de natuur om te gaan. Als kerk streven we 

naar eerlijke relaties met mensen en met de hele 

schepping. Dat heeft gevolgen voor de keuzes die je 

maakt. De keuzes die nodig zijn om eerlijk en 

rechtvaardig te leven, gaan verder dan het drinken van 

fair-trade koffie en de zonnepanelen op het dak. Ze 

raken aan onze levensstijl. 


