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 NIEUWSBRIEF 17 0KTOBER 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 zal de 
Heilige Doop bediend worden 
aan Daan van Genderen, 
zoon van Bart en Lotte van 
Genderen (Bogerd 5, 3381 
DA) en Teun van 
Wijngaarden, zoon van Bart 
en Mariska van Wijngaarden (Wilhelminalaan 33, 3381 
BN). De schriftlezing is aansluitend bij het thema 
Verwondering van Focus Filippenzen 1 : 3 - 11.  
De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Arie 
Jaap de Kok (orgel), Feline van Tuijl (piano) en One Man 
Audience (zang). 
De avonddienst wordt geleid door ds. C.N. Dis uit   
Nieuwegein    voor. We lezen            
De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door 
Robert van Eijl (orgel/piano), en Maureen van Pelt 
(dwarsfluit).  

Collecten 
1. Stichting Schuldhulpmaatje 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
19-10  Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
22-10 Kinderbijbeldag 2021 
    ,,       Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur 

Focusdienst ‘VERWONDERING’ 
Tijdens de morgendienst denken we na over 
‘VERWONDERING’. We kunnen verwonderd raken als we 
zien hoe God aan het werk is binnen de gemeente. Hoe 
zie jij God aan het werk in de gemeente? Wij (het 
Focusteam) zijn benieuwd of je hierover iets met ons 
wilt delen. Bij beide uitgangen liggen kaartjes om je 
verwondering op te schrijven en in de ‘Focus’ inlever box 
te stoppen. Mailen mag ook naar 
focus@hervormdgiessenburg.nl. 
 
 

Huwelijksjubileum 
• Dinsdag 19 oktober hoopt familie Baelde (Dorpsstraat 

92, 3381AH) het 60-jarig huwelijksjubileum te vieren. 
Van harte willen we u feliciteren 
met deze heugelijke dank en 
wensen u Gods zegen toe samen 
met allen die u lief zijn. 

• Familie Muis (Bogerd 24, 3381DA) 
is eveneens op 19 oktober 60 jaar 
getrouwd. De hartelijke felicitaties en Gods zegen 
willen we u toewensen samen met kinderen en 
kleinkinderen. 

Bedankt 
Een ieder wil ik bedanken voor de kaarten en lieve 
woorden die ik en wij als familie mochten ontvangen 
tijdens de ziekte van Arie en na zijn overlijden. De ziekte 
“ALS” was kort en hevig; 8 maanden. God onze Vader 
heeft hem thuis gehaald. Hetty den Boer - Heijkoop 

Kaarten jarige zendingsmedewerkers 
Zendingsmedewerkers en hun gezinsleden doen 
prachtig werk, vaak ver weg van familie en vrienden. 
Wat moet het dan ontzettend leuk zijn om op je 
verjaardag een kaartje van een meelevende kerkganger 
uit Giessenburg te krijgen! De zendingscommissie deelt 
elke 3e zondag van de maand na de ochtenddienst bij 
beide uitgangen van de kerk kaarten uit die naar een 
jarige GZB zendingsmedewerker (of gezinslid) 
opgestuurd kunnen worden. Het adres staat al op de 
enveloppe, de verjaardag datum linksboven. Bij een kind 
staat ook het geboortejaar vermeld. Schrijf iets op de 
kaart, plak een postzegel en hem op de bus: een kleine 
moeite om te laten merken dat we meeleven en hun 
goede werk steunen! 

Herfstvakantie 
De komende week is er geen catechisatie vanwege de 
herfstvakantie en heeft ds. J. Holtslag vrij. 
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Creche 
Iedere zondagochtend 
wordt er in de Rank met 
de jongste gemeente-
leden (0 t/m 3 jaar) 
gespeeld, voorgelezen, 
gezongen, geknuffeld… 
Het is fijn dat er voor 
onze jongste leden 
wordt gezorgd tijdens 
de kerkdiensten. 
Met deze inleiding wil ik 
graag een oproep doen 

aan alle gemeenteleden die: van kinderen houden, graag 
met een kleintje op schoot zitten, willen voorlezen en 
zingen over de liefde van de Here God. Of je nu vader of 
moeder bent, opa of oma, oom of tante... Wanneer je 
houd van kinderen kunnen we uw/jou hulp goed 
gebruiken! Helpen kan al vanaf 12 jaar. 
Meer informatie of aanmelden? Stuur een appje of bel 
naar Margreet Muijlwijk (06-50583088) 

Yes! Ik ben diaken 

Barmhartigheid en gerechtigheid in de Bijbel. Het helpen 
van en opkomen voor mensen in kwetsbare posities zie 
je op veel plaatsen in de Bijbel terug. Weduwen, wezen 
en vreemdelingen waren in de tijd van de bijbel de 
meest kwetsbare groepen in de samenleving. Denk aan 
het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Jezus 
vertelt dit verhaal in antwoord op de vraag: ‘Wat moet 
ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 
Jezus roept ons op lief te hebben zoals God liefheeft. 
Dus iedereen.  Zo laat Jezus ons zien hoe belangrijk 
naastenliefde is voor God. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Invulling vacature predikantsplaats 
In het moderamen van 1 september is volgens de gids 
voor beroepingswerk van de PKN gekeken naar de 
invulling van de vacature die per 12 september zou 
ontstaan door het vertrek van ds. M. Dubbelman. 

Op 9 september is 
dit vervolgens 
binnen de kerken-
raad besproken en 
gevraagd om 
bezinning over de 
invulling van de 
vacature. 
 
 

Op de website staat een korte weergave van wat in de 
kerkenraad van 7 oktober is besloten. 

Open Focus avond ‘VERWONDERING’ 
Donderdag 28 okt, 19.45 – 21.30 uur, inloop v.a. 19.30 
Een gemeente brede avond waarin Marleen van der 
Louw onze Focus trajectbegeleider met ons de focus 
zal leggen op het thema ‘VERWONDERING’. Hoe zien we 
God aan het werk in de gemeente? Naast gebed, zingen 
en Bijbellezen gaan we hierover met elkaar in gesprek. 
Weet je welkom! 
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