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 NIEUWSBRIEF 31 0KTOBER 2021 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Kaai uit Giessenburg 

voor. We lezen uit 2 Kronieken 12 : 1 – 14. De muzikale 

begeleiding zal worden verzorgd door Robert van Eijl 

(orgel/piano) en Maureen van Pelt (dwarsfluit). 

De avonddienst wordt geleid door ds. B.F. Bakelaar uit  

Krimpen aan de Lek. We lezen uit 1 Johannes 2 : 1 – 17.  

Het thema van de preek is ‘Tijd voor de APK’ n.a.v. 1 

Johannes 2 : 5. De muzikale begeleiding zal worden 

verzorgd door Arjen de Hoop (orgel), Feline van Tuijl 

(piano) en Alise van Genderen (dwarsfluit).  

Collecten 
1. Diaconie 

2. Werk in plaatselijke gemeente 

3. Najaarszendingscollecte 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
02-11  Gebedskring in de kerk, 20.15 uur 

03-11  Mannenvereniging in De Rank, 09.45 uur 

     “   Dankdag, dienst 19.30 uur ds. J. Holtslag 

05-11  Ophalen oud papier  

06-11  Creabeurs in De Rank, 09:30 – 12:30 uur 

     “  Tweedehands Boekwinkeltje, 09.30–15.30 uur 

Meeleven 
 Woensdag 27 oktober is mw. Bertha Rietveld 

(Slingelandseweg 9, 3381 KZ) opgenomen in het 

Beatrixziekenhuis als gevolg van COVID-19. We bidden 

voor haar om Gods nabijheid, kracht en zegen. 

 Afgelopen dinsdag mocht Kees van Vianen (van 

Marlotstraat 27, 3381 CD) weer thuis komen uit het 

ziekenhuis. We bidden om Gods zegen over het herstel 

en de verdere behandeling. 

Catechisatie 
In de komende week is er geen catechisatie. We hopen 

de jongeren te ontmoeten in de dienst op dankdag en 

weer op de gebruikelijke tijden op 8 en 9 november. 

Zondagsschool 
Hoi jongens en meiden! De afgelopen weken hebben we 

verhalen gehoord over de terugkeer van de Judeeërs uit 

Babylonië en de herbouw van de tempel en Jeruzalem. 

Vandaag gaat het verhaal over Ezra. Hij leest het boek 

met de wet van Mozes voor aan het volk. Een bijzonder 

moment. We hopen jullie allemaal weer te zien! ���� 

Groetjes van de leiding. 

Dankdag 
Op dankdag zal in de dienst aangesloten worden bij het 

thema en vooral bij de Schriftlezing van de HGJB. Dit zal 

ook door basisschool de Hoeksteen gebruikt worden. 

Het thema is ‘Dankend doorgaan’. We lezen Genesis 

8:15-22. 

Huwelijksjubileum 
 Op 5 november hopen Jan en 

Gerry van Wijngaarden 

(Giessenlaan 1 D, 3381 AK) 

het 50-jarig huwelijksjubi-

leum te vieren. Van harte 

willen we jullie en jullie kinderen en kleinkinderen 

hiermee feliciteren en we wensen jullie Gods zegen toe 

voor de tijd die komt. 

Creabeurs 
Komt u/kom jij ook naar de 

Creabeurs op zaterdag 6 

november 2021, van 09:30 tot 

12:30 uur in De Rank?! Er is een 

groot aanbod van creaties, 

gemaakt door én voor gemeen-

teleden. Verkoop van o.a. leuke 

cadeautjes voor de december-

maand, kaarten, sieraden, 

droogboeketten, schilderijen, 

warme sokken in alle kleuren en maten, artikelen van 

hout, diverse producten van (schaaps)wol, gehaakte 

cadeautjes, jam en bramensap en nog veel meer!  

Opbrengst voor het Jaffaproject en de kerk. Betaling 

alleen contant mogelijk.  

Koffie/thee en iets lekkers staan klaar! 



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 

Kerk/school/gezin dankdagdienst 
‘Dankend doorgaan’ is het 

thema voor de kinderen van 

groep 1 t/m 8 tijdens de 

dankdagdienst op D.V. woens-

dag 3 november 2021 in de 

Maranathakerk te Giessen-

burg, aanvang 08:45 uur. Ds Y. 

Pors zal dit thema toelichten a.d.h.v. Genesis 8:15-

9:17. De collecte is voor Zorg & kinderen: Cliniclowns. 

Hoewel we blij zijn met uw gaven, hierbij het verzoek 

uw kind geen collectebonnen mee te geven. Het is een 

gezamenlijke dienst van de drie Giessenburgse kerken 

en CBS De Hoeksteen. De kinderen lopen vanaf school 

gezamenlijk naar de kerk. Helaas kunnen wij ouders/ 

verzorgers niet welkom heten in het kerkgebouw. De 

dienst is te volgen via de livestream van de kerk. 

https://m.youtube.com/channel/UCsugNPWDie7ijHyN

BcddxCQ 

‘Een handvol koren’ 
De dagboekjes van de GZB ‘Een 

handvol koren’ zijn weer 

binnengekomen. Indien u vorig 

jaar een boekje heeft gehad, 

dan komt er binnenkort weer 

een lid van de zendings-

commissie bij u langs met een 

nieuw dagboekje. De kosten 

zijn € 12,95. Zou u dit bedrag 

alvast klaar willen leggen? 

Viering Heilig Avondmaal op 14 november. 
De viering van het Heilig Avondmaal is vastgesteld op 

14 november. Vooralsnog hopen we dit te houden, in 

principe volgens de opzet zoals dat plaatsvond bij de 

vorige vieringen in juni en september. In de nieuwsbrief 

van 7 november en wellicht op de site, volgt nadere 

berichtgeving over de wijze van viering en aanmelding. 

Reminder lengte berichten 
Omdat alle berichten welkom zijn voor de Nieuwsbrief 

willen wij ook graag alles kunnen plaatsen. Daarom 

willen u/jou vragen de max. van 100 woorden per 

bericht aan te houden. Het gebeurt nu nog regelmatig 

dat we input terug moeten sturen omdat het te lang is 

om te kunnen plaatsen en dat is jammer. Een 

uitgebreidere versie kan altijd geplaatst worden op de 

website. Mogen we op uw/jouw medewerking rekenen? 

Dank! 

V&T - Vrouwenontbijt 
Jah, dat zou óók heel leuk zijn 

he?! Komende (DV) zaterdag 

13 november is dan wel het 

mannenontbijt, Trouwens, al 

voor jonge kerels vanaf 15 jaar, 

zegt dat voort!). Maar zou het 

niet leuk zijn als er ook een 

ontbijtsessie gehouden wordt 

voor vrouwen? Wie zin heeft om aan zo’n initiatief mee 

te organiseren kan zich gerust melden via een mail aan 

VT@hervormdgiessenburg.nl. Maar nu gaat het dan 

toch om het mannenontbijt! Aanmelden kan nog steeds 

middels een berichtje aan genoemd mailadres. Aanvang 

08:00 uur. Eigen bijdrage € 5. Meer info op de website. 

Welkom! 

Open Focus avond, save the date! 
Na een geslaagde eerste open Focus avond, smaakt het 

naar meer. Op donderdag  11-11 en 9-12 houden we de 

2de en 3de ‘Open Focus avond’. We verdiepen ons in 

november in het thema ‘VERLEGENHEID’ en in december 

in het thema ‘VERWACHTING’. Het Focusteam heet 

iedereen alvast van harte welkom. 

Toelichting Focus-traject 
In de bijlage van deze nieuwsbrief is een ‘praktische 

toelichting op het Focus-traject’ toegevoegd. Deze 

toelichting geeft een uitgebreide uitleg over het ‘hoe, 

wat en waarom’ van het traject waar we de komende 2 

jaar gemeente breed mee aan de slag willen gaan. Van 

harte aanbevolen! 

Kerkapp gaat live 
Morgen, 1 november, komt 

onze KerkApp beschikbaar. Zo’n 

90 gemeenteleden hebben zich 

opgegeven om mee te doen aan 

deze testfase. Zij krijgen 

morgen een e-mail met daarin 

de gegevens die nodig zijn om 

de kerkapp te gaan gebruiken. Vanaf 1 januari 2022 

komt de KerkApp beschikbaar voor iedereen. De 

komende weken verschijnen in de nieuwsbrief ‘wist-u-

datjes’ waarmee u meer informatie krijgt over het 

gebruik van de KerkApp. Voor meer informatie over de 

KerkApp, zie https://hervormdgiessenburg.nl/kerkapp-

info/. Daar kunt u, kun jij ook het e-mailadres 

achterlaten voor het gebruik vanaf 1 januari 2022. 

 



Praktische toelichting focus-traject
Geloven is op zondag vaak niet zo ingewikkeld, maar hoe lastig is dat vaak doordeweeks:

•	 Hoe	kun	je	iets	van	Jezus	uitstralen	op	je	(vrijwilligers)werk	of	
	 opleiding,	terwijl	je	collega’s	of	medestudenten	vooral	grappen	maken	over	het	geloof?
•	 Hoe	kun	je	christen	zijn	langs	het	voetbalveld,	terwijl	een	niet-gelovige	je	kritische	vragen		
	 stelt	over	je	geloof	en	de	kerk?
•	 Hoe	kun	je	als	(groot)ouder	je	geloof	delen	in	je	gezin,	terwijl	je	kinderen	of	kleinkinderen		
	 niets	meer	willen	weten	van	geloof	of	kerk?

Dit	zijn	herkenbare	situaties	voor	veel	christenen.	Hoe	ga	je	hiermee	om?		Hoe	reageren	we	lief-
devol,	geduldig	en	tactvol,	zoals	we	Jezus	dat	zo	vaak	zien	doen?	Hoe	kun	je	de	juiste	woorden	
vinden,	zonder	oordeel,	tegenaanval	of	irritatie	op	te	roepen?	Of	hoe	kun	je	juist	zónder	woorden	
iets	van	Jezus	uitstralen	in	je	omgeving?	Dat	vinden	we	vaak	lastig.	Juist	daarom	is	het	mooi	
om	als	gemeente	daarover	te	praten	en	met	elkaar	te	kunnen	delen	waar	je	tegenaan	loopt.	De	
gemeente	is	ons	gegeven	om	over	deze	moeilijkheden	na	te	denken	en	elkaar	daar	ook	in	op	te	
bouwen.	Het	IZB	Focus-traject	wil	ons	daarin	helpen	groeien.	

De kerk op twee manieren zien
Onderstaande	afbeelding	laat	de	gemeente	zien	in	twee	vormen.	Het	plaatje	links	laat	de	
gemeente	zien	in	samengeroepen	vorm.	Dat	kan	bijvoorbeeld	een	kerkdienst	of	een	club-	of	
kringavond	zijn.	Optimistisch	gezien	zijn	we	als	gemeente	ongeveer	5	uur	per	week	op	deze	wijze	
bij	elkaar,	maar	op	afstand	van	niet-gemeenteleden.	De	overige	tijd	zijn	we	het	plaatje	rechts.	We	
zijn	dan	nog	steeds	dezelfde	gemeente,	alleen	verspreid	over	verschillende	plekken	in	de	samen-
leving.	Waar	dat	ook	maar	is:	thuis,	werk,	school,	studie,	sport,	etc.	Daar	ontmoeten	we	allerlei	
andere	mensen.



In	het	Focus-traject	willen	we	de	uitdagingen	en	moeilijkheden	waar	we	in	het	dagelijks	leven	
tegenaan	lopen,	met	elkaar	delen	wanneer	we	als	gemeente	samen	zijn.	De	gemeente	is	de	plek	
om	het	daar	met	elkaar	over	te	hebben,	van	elkaar	te	leren	en	er	samen	voor	te	bidden.	Zo	kun-
nen	we	in	de	ontmoeting	met	elkaar	toegerust	worden	voor	het	leven	doordeweeks.	Er	ontstaat	
hierdoor	een	wisselwerking	tussen	het	geloof	en	het	dagelijks	leven.	Vaak	ervaren	we	daar	nu	
een	kloof	tussen,	maar	het	zou	mooi	zijn	als	die	kloof	zo	klein	mogelijk	wordt	gemaakt.	Het	Fo-
cus-traject	heeft	tot	doel	om	geloof	en	dagelijks	leven	zoveel	mogelijk	te	verbinden.	Daar	wordt	
de	gemeente,	maar	ook	de	wereld,	een	stukje	mooier	van!

Hoe ziet het Focus-traject er in de praktijk uit?
De	IZB	heeft	diverse	materialen	ontwikkeld	die	gebruikt	kunnen	worden	binnen	de	hele	
gemeente.	Zo	is	er	bijvoorbeeld	materiaal	ontwikkeld	waaruit	gepreekt	kan	worden	tijdens	de	
kerkdiensten	(circa	1x	per	maand).	Iedere	Focus-dienst	heeft	een	uniek	thema.	Aansluitend	op	elk	
thema	is	er	kring-	en	jeugdwerkmateriaal	ontwikkeld	voor	alle	leeftijden.	In	de	weken	na	de	
Focusdienst	kan	daarmee	op	Bijbelkringen	en	in	het	jeugdwerk	over	worden	doorgesproken.	
Hiermee	ontstaat	een	verbinding	tussen	de	kerkdienst	op	zondag	en	de	kringen	en	andere	
samenkomsten	doordeweeks.

Een	belangrijk	element	binnen	het	traject	zijn	de	Focus-gesprekskringen.	De	ervaring	leert	dat	
bestaande	Bijbelstudiekringen	vaak	heel	waardevolle	samenkomsten	zijn,	waar	uit	de	Bijbel	wordt	
gelezen	en	waarin	wordt	doorgesproken	over	wat	het	woord	precies	te	zeggen	heeft.	Wat	vaak	
minder	aan	bod	komt	is	hoe	we	het	woord	concreet	handen	en	voeten	kunnen	geven.	Wat	heeft	
het	ons	persoonlijk	te	zeggen	en	wat	kunnen	we	er	praktisch	mee	in	het	dagelijks	leven?	Focus	
wil	ons	als	gemeente	helpen	om	niet	alleen	een	informatief	gesprek	te	voeren	(wat	heeft	dit	Bijbel-
gedeelte	mij	te	zeggen?),	maar	vooral	samen	te	ontdekken	hoe	we	het	geloof	in	praktijk	kunnen	
brengen.	

Ook	het	Focus-materiaal	begint	met	Bijbelstudie,	maar	er	wordt	een	element	aan	toegevoegd:	
een	‘bewegingsopdracht’	Deze	opdracht	biedt	ons	heel	concreet	de	mogelijkheid	om	in	de	
komende	periode	aan	de	slag	te	gaan	met	datgene	wat	er	is	besproken.	

Een	 voorbeeld:	 ‘Probeer nu eens, als je 
maandag weer op het werk bent, te vertellen 
over hoe je je zondag hebt ingevuld’. 
Vervolgens	kom	je	daar	op	de	eerstvolgen-
de	kringavond	met	elkaar	weer	op	terug	om	
te	delen	hoe	dat	is	gegaan.	De	ervaring	van-
uit	de	IZB	is	dat	het	niet	iedereen	altijd	lukt	
om	zo’n	bewegingsopdracht	te	doen,	maar	
er	zijn	er	altijd	wel	een	paar	die	het	wel	
hebben	gedaan.	Het	blijkt	heel	leerzaam	te	
zijn	om	van	elkaar	te	horen	hoe	je	dat	hebt	
aangepakt	en	hoe	je	het	hebt	ervaren.



Op	het	moment	dat	je	dat	met	elkaar	doet,	heeft	dat	niet	alleen	gevolgen	voor	jouzelf	als	
individueel	gemeentelid.	Het	betekent	ook	iets	voor	de	gemeente	als	geheel.	We	streven	daarin	
niet	alleen	naar	missionaire	mensen,	maar	ook	naar	een	missionaire	gemeente.	We	verstaan	daar-
onder: een gemeente
•	 die	open	(toegankelijk)	is,	en	betrokken	is	op	elkaar	en	onze	naasten
•	 die	ons	leert	wie	Jezus	is	en	om	Hem	te	volgen
•	 die	naar	buiten	gericht	is	(van	betekenis	voor	de	wereld	om	hen	heen).

Thema’s
Binnen	het	Focus-traject	gaan	we	als	gemeente	aan	de	slag	met	verschillende	thema’s.	Het	
eerste	jaar	ligt	het	accent	op	‘Wie is Jezus voor jou persoonlijk?’.	Dat	is	een	beweging	naar 
binnen,	terug	naar	de	basis	van	ons	(persoonlijke)	geloof.	Dit	komt	in	het	tweede	jaar	ook	weer	
terug,	maar	dan	verschuift	het	accent	naar	‘Wie	is	Jezus	voor	ons	als	gemeente?’.	En	hoe	kunnen	
we	als	gemeente	dienen	in	Gods	koninkrijk	en	vrucht	dragen?	Dit	is	een	beweging	die	naar	buiten	
is	gericht.	

Uiteindelijk	ontwikkelt	Focus	ons	tot	mensen	die	goed	(en	uit	ervaring,	doorleefd)	weten	wie	
Jezus	Christus	voor	ons	is;	tot	mensen	die	het	geloof	kunnen	verbinden	met	het	dagelijks	leven;	
en	tot	mensen	die	hun	leven	en	geloof	delen	met	anderen	die	Jezus	nog	niet	kennen.

Getuigen door doen
Naast	gemeenteleden	die	het	fijn	vinden	om	te	praten,	zijn	er	ook	mensen	die	zeggen:	‘ik	stroop	
liever	mijn	mouwen	op,	ik	ga	liever	aan	de	slag’.	Daarom	wil	Focus	ook	met	ons	als	gemeente	
meedenken in het vinden van concrete	activiteiten	(‘bewegingsopdrachten’)	die	passen	binnen	de	
gemeente.	Hoe	kunnen	we	vanuit	ons	geloof	op	een	praktische	manier	iets	betekenen	voor	ande-
ren,	ook	voor	mensen	die	niet	kerkelijk	betrokken	zijn?



Wat is er nodig
Vanuit	de	IZB	worden	we	als	gemeente	ondersteund	door	Marleen	van	der	Louw	(trajectbege-
leider).	Samen	met	het	Focus-team,	bestaande	uit	een	aantal	gemeenteleden,	begeleidt	zij	de	
gemeente	de	komende	twee	jaar	in	het	traject.	

Om	als	gemeente	daadwerkelijk	te	gaan	groeien	verlangen	we	als	Focus-team	naar	een	open	en	
actieve	houding	van	jong	tot	oud.	Naast	de	Focus-diensten	is	een	belangrijk	onderdeel	van	het	
traject	dat	er	in	kringen	en	op	verenigingen	wordt	doorgesproken	over	de	thema’s.	Daarin	wor-
den	ook	de	ervaringen	met	betrekking	tot	de	bewegingsopdrachten	besproken	en	gedeeld.	Een	
mooie	eerste	bewegingsopdracht	zou	kunnen	zijn	om	u	/	je	aan	te	melden	voor	een	bijbelstu-
diekring,	of	om	als	bestaande	kring	met	het	materiaal	aan	de	slag	te	gaan.	Aanmelden	voor	een	
Focus-kring	kan	bij	Philip	de	Koning	(ph.dekoning@solconmail.nl;	06	5342	5019).

Open Focus-Avonden
Deze	avonden	(bedoeld	voor	de	hele	gemeente!)	gaan	we	met	elkaar	aan	de	slag	met	het	
kring-materiaal	van	het	Focus-traject.	De	Open	Focus-avonden	geven	zo	een	goed	beeld	van	
hoe	het	traject	werkt	en	hoe	je	kunt	leren	het	geloof	in	je	eigen	leven	toe	te	passen.	Ook	uw/jouw	
ervaringen	zijn	daarbij	heel	belangrijk:	daar	leert	namelijk	ook	een	ander	weer	van!	We	hopen	op	
een	grote	opkomst	bij	deze	avonden!

Ook	willen	we	u	en	jou	vragen	om	te	(blijven)	bidden	voor	het	traject	en	voor	geestelijke	groei	
binnen	de	gemeente.

Voor	vragen,	ideeën	of	suggesties:	spreek	gerust	een	van	de	leden	van	het	Focus-team	aan	
(Marleen	van	der	Louw,	Teus	Visser,	Onno	den	Toom,	Rianne	Buijserd,	Adriaan	van	Houwelingen,	
Philip	de	Koning,	Jan	Holtslag,	Arjen	de	Hoop).

Data komende Focus-diensten:
2021	(Blok	0)
-	7	november		(Verlegenheid)
-	21	november		(Verlangen)
-	5	december		(Verwachting)

2022	(Blok	1)
-	9	januari		(1.1	Jezus	nodigt	ons	uit)
-	13	februari		(1.2	Jezus	ziet	ons	aan)
-	6	maart		(1.3	Jezus	spreekt	ons	aan)
-	3	april		(1.4	Jezus	raakt	ons	aan)

Meer	informatie	over	het	Focus-traject	is	te	vinden	op	de	website:
https://hervormdgiessenburg.nl/gemeentelijke-activiteiten/izb-focustraject/


