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NIEUWSBRIEF 7 NOVEMBER 2021
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten
In de morgendienst, met het Focusthema ‘Verlegenheid’, gaat prop. W. Koelewijn uit Leusden voor. We
lezen Hand. 19:1-12 en Openb. 1:9 – 2:7. De muzikale
begeleiding is in handen van Scott Baks (orgel/piano),
Aron Donk (viool), Naomi de Jong (dwarsfluit) en
Willeke Faro & Anne-Marie Meerkerk (zang).
De avonddienst, waarin we ons voorbereiden op de
viering van het Heilig Avondmaal volgende week, wordt
geleid door ds. J. Boom uit ’s Gravenmoer. We lezen
Exodus 15. De muzikale begeleiding zal worden
verzorgd door Anneke van Genderen (orgel/piano) en
Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit).

Collecten
1. Diaconie
2. Werk in plaatselijke gemeente
3. Inventaris en onderhoud gebouwen
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor
coaching van christelijke studenten in Tsjechië.

Agenda
09-11 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank
,, Censura Morum, 18.30-19.00 uur, Pastorie
,, V&T - Toekomst schepping, 20.00 uur Rank
10-11 Jeugdleidersbijeenkomst Focus
11-11 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank
,, Open Focusavond, verlegenheid, 19.45 uur Rank
13-11 Mannenontbijt, 08.00 uur Rank

Discipelschap trainingsschool
Febe Troost vertrekt 8 november naar Noorwegen om
een DTS van Jeugd met een Opdracht te volgen. Na 4
maanden onderwijs en avontuur zal ze elders in de
wereld op missie gaan om daar het geleerde in de
praktijk te brengen. Eind juni hoopt ze weer terug te
zijn. Haar adres is: UiO Nordland, Nesveien 11, 8220
Røsvik, Norway. In de voorbede dragen we haar op.

Hartelijk dank
Heel hartelijk dank voor de vele prachtige kaarten die
we mochten ontvangen ten gevolge van ons 45-jarig
huwelijksjubileum. Met een hartelijke groet, Huib en
Henny Glerum

In herinnering
• In de leeftijd van 84 jaar is dinsdag 2 november
overleden Cornelia Wilhelmina van den Berg –
Michielse. Sinds 31 januari 2020 was zij weduwe van
Wim van den Berg. In maart 2018 is Corrie naar De
Nassau-Odijckhof in Driebergen gegaan. In mei van dat
jaar kwam ook haar man daar wonen. In oktober van dat
jaar mochten ze daar het 60-jarig huwelijksjubileum
gedenken. Een huwelijk dat hoogte en dieptepunten
kende. Samen hebben zij hun zonen Arnold en Kees ten
grave moeten dragen en hebben zij ook afscheid moeten nemen van een kind van twee weken oud en daarnaast een miskraam. Danksbaarheid was er voor hun
dochter Cora, die tot op het laatst nauw betrokken is
geweest op haar moeder. Op woensdag 10 november
zal de begrafenis plaats vinden op de begraafplaats aan
de Kerkweg. Voorafgaande is er een dienst van Woord
en gebed om 13:30 uur in de kerk. In de voorbede
gedenken we haar dochter Cora en haar kinderen en
kleinkinderen.
• Dinsdag 2 november is in de leeftijd van 85 jaar
gestorven Barbera Aria Rietveld – den Toom. Bertha
woonde aan de Slingelandseweg 9. Sinds 19 september
van dit jaar was zij weduwe van Vas Rietveld. Een
belangrijke tekst voor haar was 1 Petrus 5 : 7 - Werpt
al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Zij
wist dat je moet bidden, omdat je anders niet verder
kunt. Deze tekst zal in de dienst van Woord en gebed
centraal staan. Hierbij bedenken we dat ook onze
zuster bekend staat als zorgzaam. Voor haar dochter
Lia en voor Teus, hun kinderen en kleinkinderen
betekent haar overlijden dat zij kort naar het overlijden
van hun vader en opa opnieuw een groot verlies te
dragen krijgen en de gang naar de begraafplaats hebben
te maken. Dit zal zijn op dinsdag 9 november op de
begraafplaats aan de Kerkweg. Voorafgaand is er om
13:30 uur een dienst van Woord en gebed in de kerk. In
de voorbede willen we hen gedenken en bidden om
kracht en Gods zegen in deze
moeilijke tijd.

Bewegingsopdracht Focusdienst

Vanuit de kerkenraad

Vandaag denken we na over ‘Verlegenheid’. Wij (het
Focusteam) willen u uitdagen om over de volgende
vraag na te denken en het antwoord te delen met
iemand die dat antwoord nog niet kent: "Wat is
uw/jouw eerste liefde voor Jezus en hoe houd je
daaraan vast in je leven?" Heeft u een mooi antwoord
of ervaring die U wilt delen dan kan dat ook door te
mailen naar focus@hervormdgiessenburg.nl

Met een bezette agenda kwam de kerkenraad do. 4 nov.
bijeen. Er is o.a. intensief gesproken over:
• De voortgang van het beroepingswerk
• Begroting, mogelijkheden en verantwoordelijkheid
• Extra ondersteuning in de vacaturetijd
• Studio KRM, voortgang werkzaamheden.
• Wat betekent de huidige Coronasituatie voor de
gang van zaken?
De Covid-commissie beraadt zich en geeft e.e.a. door.
Nadere informatie en uitwerking over bovengenoemde
punten is geplaatst op de site. Van harte aanbevolen.
Bovendien, gezien de ingrijpende en intensieve punten
die ons bezig houden, doen we graag een oproep voor
betrokkenheid en gebed dat God ons de weg wijst en
Zijn zegen aan ons als gemeente wil geven.

Viering Heilig Avondmaal

Gezien de huidige (corona)omstandigheden willen we
de viering van het Heilig Avondmaal op 14 november op
dezelfde wijze laten verlopen zoals het gebeurde in juni
en september. Op de site vindt u nadere informatie. Met
een korte mailing van naam/namen en voorkeur van
indeling, dient de opgave voor deelname worden gedaan
via EDonk@hervormdgiessenburg.nl. Zo nodig kunt u
contact opnemen met diaken E. Donk via 0634573542, (tussen 19.00 en 21.00 uur). Of per adres:
Lijnbaan 17. Opgeven kan t/m dinsdag 9 nov. Uiterlijk
vrijdag 12 nov. krijgen alle aanmelders bericht van
indeling.

Opbrengst zendingsbussen nov. / dec.
In de laatste 2 maanden van dit jaar is de opbrengst van
de zendingsbussen bestemd voor coaching van
christelijke studen-ten in Tsjechië. Tsjechië is een van
de meest gesecula-riseerde landen van Europa.
Christelijke studenten voelen zich vaak alleen en niet
begrepen op de universiteiten, vanwege de atheïstische
sfeer die daar heerst. Om deze studenten niet kwijt te
raken in deze zo belangrijke fase in hun leven, moet de
kerk in hen investeren. Het Comenius Instituut helpt de
kerk hierbij. Bidt en geeft u mee?

Gespreksgroep “Beeldspraak.”
Denkt u/denk jij nog na bij wat je ziet? Wat doen
sommige beelden op TV je diep van binnen? Maken
beelden nog wat (woorden) los in je? Of zijn/worden
ook wij als christen zo beïnvloed dat we het niet meer
willen zien?? 1x per maand willen we max 1 a 2 korte
film fragmenten bekijken waarna we die met elkaar
bespre-ken wat het voor u/jou betekent oftewel wat
doet dit met je? Is er bijv een relatie met de Bijbel en je
geloof? Er zijn al diverse filmpjes verwerkt maar
uiteraard is inbreng van de deelnemers altijd welkom.
Heb je interesse, wil je meedoen, mail dan naar Nico
Zwijnenburg nicozmc@kpnmail.nl/bel 06-22074211
(na 18.00 uur)

Hoe in beweging te komen?
De Protestantse Lezing van sterrenkundige Heino
Falcke op 30 okt. al beluisterd? De vraag was (en is…)
wie er nu verantwoordelijk is voor de toekomst van
Gods schepping. Boeiend betoog dat aanzet tot nadenken, maar ook tot ‘in beweging komen’. In V&T verband
haken we hier graag op in. We gaan de lezing nogmaals
beluisteren met de vraag: Wat de boodschap die in de
lezing verwerkt is voor ons (persoonlijk en als
gemeente) wil betekenen. Dinsdag 9 nov. 20.00 uur.
Belangrijk: aanmelden kan door een mail te sturen naar
vt@hervormdgiessenburg.nl

Wist-u-datje KerkApp: Hoofdmenu
Links onderin de app ziet u een 'kerkje' met daaronder
'Overzicht'. Via deze knop komt u in het 'hoofdmenu' van
de KerkApp met de belangrijkste onderdelen. Zoals
nieuws, meeleven, gebedskalender enz.. De nieuwste
berichten worden direct getoond. Via ’Toon alle’ worden
de eerdere berichten getoond.

Flessenactie door/voor kids in nov/dec
De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen in de komende
maanden bij u langs komen voor het ophalen van lege
flessen. Deze flessen worden ingezameld voor het doel
Sam& voor alle kinderen. Schoolspullen, sporten,
muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het
lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet
elke ouder kan het betalen. 1 op de 12 kinderen groeit
namelijk op in armoede, ongeveer 2 per schoolklas! Dat
is heel erg veel. Wij willen samen met u zoveel mogelijk
flessen inzamelen voor dit goede doel! Helpt u mee?
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