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 NIEUWSBRIEF 14 NOVEMBER 2021 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst, waarin we het Heilig Avondmaal 

vieren, gaat ds. J. Wouters uit Middelburg voor. We 

lezen Genesis 4: 1-16. De muzikale begeleiding is in 

handen van Arie-Jaap de Kok (orgel), Martin Klop 

(piano) en Marieke Donk (dwarsfluit). 

In de avonddienst, waarin we de viering van het Heilig 

Avondmaal voortzetten en dankzeggen, gaat ds. J. 

Holtslag voor. We lezen Hebreeën 12: 18-29. De 

muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Arjen de 

Hoop (orgel), Bart van Genderen (piano) en Alise van 

Genderen (dwarsfluit).  

Collecten 
1. Stichting De Hoop 

2. Werk in plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

coaching van christelijke studenten in Tsjechië. 

Agenda 
16-11 Gebedskring, aanvang 20.15 uur, in de kerk  

In herinnering 
In de nacht van dinsdag 9 november is in de leeftijd van 

96 jaar overleden Dirkje Boer – de Jager. Zij woonde 

Reigerlaan 36 in Sliedrecht en daarvoor Dorpsstraat 7. 

Sinds 12 april 2017 was zij weduwe van Cornelis Boer. 

Een groot deel van haar huwelijk woonde ze met haar 

man op de ouderlijke boerderij aan de Neerpolderseweg. 

Daarvoor enkele jaren in Bleskensgraaf. 

Sinds zaterdag ging haar gezondheid snel achteruit. In 

de week ervoor merkte ik bij een bezoek aan haar dat 

zij niet heel helder meer was. Niet wetend dat haar 

overlijden zich zo snel zou aandienen. Zaterdag 13 

november heeft de begrafenis plaatsgevonden aan de 

C.M. van Houwelingweg. Voorafgaande was er een 

dienst van Woord en gebed in de kerk. In deze dienst 

lazen we psalm 84. In het bijzonder hebben we vers 6 

verbonden met psalm 121 vers 1. 

In de voorbede gedenken we haar kinderen, klein en 

achterkleinkinderen en wensen hen Gods zegen toe. 

Meeleven 
 Woensdag 17 november zal Jens van Tuijl (Wetering 2, 

3381 DL) geopereerd worden aan de knie vanwege een 

gescheurde meniscus. Het gebeurt in de Bergman 

clinics in Breda. In de voorbede bidden we om Gods 

zegen over de operatie en voor een goed herstel.  

 Mw. Thea de Ruiter-Kortlever (Johan de Kreijstraat 19, 

3381 DG) kreeg afgelopen vrijdag te horen dat er een 

donornier voor haar beschikbaar is. In de loop van de 

avond en nacht is zij geopereerd. We bidden voor haar 

om zegen en hopen dat alles goed mag gaan en er een 

voorspoedig herstel mag wezen. 

Huwelijksjubileum 
Vrijdag 19 november mogen 

Daan en Joke Pladdet 

(Doetseweg 10, 3381 KG) het 

45-jarig huwelijks-jubileum 

vieren. Van harte willen we 

jullie hiermee feliciteren en we wensen jullie samen 

met jullie kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe. 

Kerkgang 
De PKN adviseert om weer zoveel mogelijk 1 ½ meter 

afstand te houden en bij verplaatsingen een mondkapje 

te dragen. Vanuit de Covid commissie willen wij dit 

advies volgen. Zowel de ochtend- als avonddienst gaat 

voorlopig via aanmelding. Voor de komende weken 

betekent dit: 

* Deze zondag vieren we met elkaar het Heilig 

Avondmaal. Deze diensten zijn voor belijdende leden die 

zich aangemeld hebben.  

* 21 november is het Eeuwigheidszondag. In de 

morgendienst worden de gasten uitgenodigd van wie 

afgelopen jaar een geliefde ontvallen is. Dit wordt 

aangevuld tot 100 kerkbezoekers via de uitnodiging 

Kerktijd.nl 

* De avonddienst op 21 november is een jeugddienst, 

hiervoor wordt alleen de jeugd uitgenodigd. 

* Vanaf 28 november worden er per dienst maximaal 

100 gasten uitgenodigd via Kerktijd.nl Dit geldt zowel 

voor de ochtend- als avonddienst. 
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Jeugddienst 
Zondagavond 21 november is er een jeugddienst waarin 

ds. M. Dubbelman voorgaat. Deze jeugddienst is tege-

lijkertijd een focusdienst n.a.v.  het vierde thema 

“verlangen”. We hebben allemaal verlangens in ons die 

hun effect in ons leven hebben. Welke rol speelt een 

verlangen naar God in ons leven? Verlangen we naar een 

leven met God en als dat verlangen er niet lijkt te zijn, 

hoe kan dat verlangen een grotere rol in ons leven 

krijgen? 

Zondagsschool 
Ha, jongens en meiden! Vandaag is er geen 

zondagsschool, omdat het Avondmaal in de kerk wordt 

gevierd. We denken dan met elkaar aan het wonder dat 

de Heere Jezus stierf, maar ook weer opstond uit de 

dood. Waarom is dat zo bijzonder, een mooi wonder? We 

mogen en kunnen daardoor weer bij de Heere God zijn! 

De beste plek. Zien we je volgende week weer? 

Groetjes van de leiding van de zondagsschool 

Schrijfactie SDOK 
Bij de uitgang worden kaarten 

uitgedeeld om op te sturen 

naar vervolgde Christenen. Een 

daarvan is de Chinese voor-

ganger Zhang Shaojie. Hij werd 

november 2013 gearresteerd 

in zijn kerkgebouw samen met 

20 gemeenteleden en is ver-

oordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf vanwege ‘het 

verzamelen van een menigte om de openbare orde te 

verstoren’. In juni 2017 wordt Shaojie gemarteld om 

hem te breken. Hij lijdt mentaal en fysiek. In januari 

2021: Shaojie is overgebracht naar een 'heropvoedings-

afdeling' van de Zhengzhou-City-gevangenis. Na twee 

maanden mag hij bezoek ontvangen: een familielid per 

maand. 

Gemeenteavond 1 december 
Als kerkenraad hebben wij de mooie en dankbare taak 

om zorg te dragen voor onze gemeente te Giessenburg.  

We mogen bijdragen aan de opbouw van de gemeente 

tot eer van onze  GOD. Om dat zo goed mogelijk te doen 

is er een “beleidsplan”. Eén keer in de vier jaar wordt 

dat herzien. In een vroeg stadium vragen we daar graag 

uw hulp bij. Kom daarom op woensdagavond 1 

december naar De Rank om mee na te denken over “de 

toekomst van onze gemeente”. Uw/jouw inbreng doet 

er toe. 

Inzameling gebruikte pennen en stiften 
In de Rank en ook in de hal van 

basisschool De Hoeksteen 

kunt u uw gebruikte pennen, 

stiften en tekstmarkers (geen 

potloden) inleveren. U kunt ze 

ook afgeven op Kerkweg 1b. 

Deze worden gerecycled wat goed is voor het milieu. De 

opbrengst is voor Stichting Woord & Daad. Alvast 

hartelijk dank. 

OPBRENGST CREABEURS 
We kijken terug op een gezellige en goed verlopen 

Creabeurs in De Rank. Het was even wennen, allemaal 

weer de mondkapjes op, maar het weerhield u/jou er 

niet van om te komen! De verkochte creaties hebben 

het prachtige bedrag van € 1451,32 opgebracht, 

waarvan de helft is bestemd voor het Jaffaproject in 

Israël en de andere helft is voor onze kerk. Hartelijk 

dank aan alle kopers, verkopers én bakkers!  

De Diaconie Deelt uit!  
“Wie wil er 50 euro hebben?” Dat was de vraag die Team 

Jeugddiaconie deze vrijdag aan de jongeren van Rock 

Solid en Solid Friends stelde. Naar aanleiding van de 

gelijkenis van de talenten zijn de jongeren uitgedaagd 

om de komende 2 maanden dit bedrag te gaan 

vermenigvuldigen door hun talenten te gebruiken 

(taarten bakken, klusjes doen, een ruilhandel beginnen 

etc.). De opbrengst zullen ze doneren aan een 

zelfgekozen (goed) doel. Aan u en jou de oproep om de 

jongeren hierbij te steunen als ze de komende weken 

hun producten en diensten bij u aanbieden!    

Fruitplukactie 
Met een groep vrijwilligers is er de afgelopen maanden 

fruit geplukt in een boomgaard te Tienhoven a/d Lek. Er 

is samen het mooie bedrag van € 8.785,= bij elkaar 

geplukt voor de Kerk. Het is een goede en gezellige tijd 

geweest en deze actie is op een ander jaar zeker voor 

herhaling vatbaar. De fruitplukkers 

Wist-u-datje KerkApp: Groepen 
Wist u dat u in de app je 

zelf groepen kunt 

aanmaken? Ga naar 'Mijn 

groepen' in het menu 

(rechts-onder) en kies 

rechts bovenin het Plusje '+' en vul het formulier in. 


