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 NIEUWSBRIEF 24 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. We lezen  

over volharding vanuit Hebreeën 12:1-17. In dit 

gedeelte komt ook een geschiedenis uit het leven van 

Ezau ter sprake. We lezen daarom ook Genesis 25:29-

34. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door 

Arjen de Hoop (orgel), Bart van Genderen (piano), Joyce 

Rietveld (gitaar), Alise van Genderen (dwarsfluit),  

Marieke Kool en Margreet Muijlwijk (zang). 

De avonddienst wordt geleid door ds. C.D. Zonnenberg 

uit  Hardinxveld-Giessendam. We lezen Lukas 5: 1-26.           

De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door 

Anneke van Genderen (orgel/piano) en Ruth van 

Veldhuizen (dwarsfluit).  

Collecten 
1. Club Immanuël 

2. Werk in plaatselijke gemeente 

3. Inventaris en onderhoud gebouwen 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
25-10   Boekpresentatie Koert Koster, 19.30 uur 

28-10  Open Focus avond ‘Verwondering’, 19.45 – 

21.30 uur.  

Meeleven 
Dhr. Kees van Vianen (Van Marlotstraat 27, 3381  CD) 

is vrijdag 22 oktober geopereerd in het Erasmus 

ziekenhuis. In het gezicht zijn tumoren weggehaald. 

Wanneer alles goed gegaan is, is de verwachting dat hij 

na 5 dagen weer thuis zal komen. 

Club Immanuël 
Deze zondag stond de Immanuëldienst gepland. Helaas 

kan deze nog geen doorgang vinden. Er is voor de leden 

van club Immanuël wel een alternatief. Een filmpje. Dit 

kunt u zien via het YouTube – kanaal Wijzijnhg 

(https://youtu.be/ssiETbQ4kEM). De link is te vinden 

op de website. 

Huwelijksjubileum 
 Op 29 oktober zijn Arie en 

Teunie de Kreij (van 

Delfstraat 42, 3381 BH) 

50 jaar getrouwd. We 

willen jullie alvast van 

harte feliciteren met deze 

dag en Gods zegen wensen samen met kinderen en 

kleinkinderen. 

 Familie Harlaar (Bogerd 1, 3381 DA) is op 29 oktober 

45 jaar getrouwd. We willen jullie samen met jullie 

kinderen en kleinkinderen van harte feliciteren met dit 

heugelijke feit en wensen jullie Gods zegen toe. 

Nieuw ingekomen 
We zien meer en meer vertrouwde gezichten in de kerk 

en ook nieuwe gezichten. Allen heten we graag van 

harte welkom. Niet allen willen hiervan vermelding, 

maar de volgende personen willen we welkom heten in 

de gemeente: Arjo van Geffen (Giessenlaan 38) en 

Erwin Meerkerk en Iris van Genderen (Drijverschuit 51, 

Boven Hardinxveld). 

Even voorstellen… 
Een nieuw winterseizoen, veel 

activiteit in De Rank en een nieuw 

gezicht namelijk Willie! Hoe leuk is 

het om die even kort aan jullie voor 

te mogen stellen! Geen betere 

manier, dan gezellig koffie te gaan 

drinken bij dit actieve en gezellige 

stel, Willie en Teus. Op vakantie met de camper, altijd 

bezig met van alles en nog wat. Stilzitten is er voor hen 

niet bij. Op de vraag waarom Willie het leuk vindt om 

beheerder van de Rank te zijn krijg ik als antwoord dat 

ze graag sociaal betrokken wil zijn en echt wat te doen 

wil hebben. Nadat ze gestopt was met werken, zocht 

ze naar iets wat voor haar een uitdaging zou zijn, maar 

niet persé op de voorgrond. Als vrienden van Daan en 

Joke wilde ze wel wat helpen met klusjes en zo kwam 

uiteindelijk de vraag om beheerder te worden. “Het voelt 

alsof God dit op ons pad heeft gebracht”, aldus Willie. 

Leuk Willie dat je dit wil gaan doen!  



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 

Creabeurs, bakkers gevraagd!  
Op zaterdagochtend 6 

november wordt er een 

Creabeurs gehouden in 

de Rank. Heeft u dit al in 

de agenda staan? Er is 

een gevarieerd aanbod 

van creaties, daarover 

volgende week meer! 

 Naast de verkoop voor Jaffaproject en kerk is deze 

ochtend ook bedoeld voor ontmoeting! Koffie en thee 

zullen klaar staan. We zoeken alleen nog een aantal 

gemeenteleden die iets lekkers voor bij de koffie/thee 

willen bakken. Geen grootse ‘Heel Holland Bakt’ 

taferelen ���� maar een lekkere cake, kruidkoek of bijv. 

cupcakes/koekjes. Bakt u/bak jij mee? Graag voor 1 

november aanmelden bij Wendy van Tuijl, 06-40102351 

of wendy@van-tuijl.com. Alvast dank! 

Open Focus avond ‘VERWONDERING’ 
We ontmoeten elkaar rondom 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. We zien uit naar uw en 

jouw komst! 

Datum:  donderdag 28 oktober 

Plaats:  De Rank Giessenburg 

Aanvang: 19:45 tot 21:30 inloop vanaf 19.30 uur. 

Van wie is de toekomst? 
Op zaterdag 30 

oktober 2021 houdt 

sterrenkundige Heino 

Falcke online de Protestantse Lezing over de vraag of 

wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de toekomst 

van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of 

in die van God? In V&T verband haken we graag aan. We 

willen de lezing met belangstellenden (nogmaals) 

beluisteren en er met elkaar over in gesprek gaan. Heeft 

de lezing ons iets te zeggen voor ons eigen doen en 

laten? Dinsdagavond 9 november, aanvang 20:00 uur. 

Welkom!  

 

 

 

 

 

 

 

Mannenontbijt 
Eitje, verse jus, kopje 

koffie of thee en een 

bammetje. Toe maar, 

het zal best goed 

smaken tijdens het 

mannenontbijt op DV 

zaterdagochtend 13 november! Wacht daarom niet 

langer, geef je op middels een e-mail naar 

vt@hervormdgiessenburg.nl.  

Tijdens het inhoudelijke deel (gewoon, tussendoor…) 

wisselen we uit over “Geloof en Werk”. Een schot voor 

de boeg: Is ons werk belangrijk voor God? De balans 

tussen werk en het overige in ons leven en de navolging 

van Jezus in onze werkkring. Zomaar drie gebieden 

waaraan we aandacht willen schenken. Aanvang 08:00 

uur in de Rank. Eigen bijdrage € 5. Welkom! 

Boekpresentatie 
Rond de jaarwisseling spraken we 

Koert Koster uit Giessen-

Oudekerk tijdens een uitzending 

van Break in de Week. Onderwerp 

van gesprek was het boek over 

het Bijbelboek Prediker dat hij aan 

het schrijven was. Het boek is nu 

af en zal op maandag 25 oktober 

door hem gepresenteerd worden. De volledige titel is: 

“Prediker. Vluchtig leven en het grote genieten”. 

Interesse om de boek-presentatie bij te wonen? 

Datum:      maandag 25 oktober 

Plaats:      Dorpskamer Giessenburg 

Aanvang:   19.30 uur 

 


