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 NIEUWSBRIEF 21 NOVEMBER 2021 

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 
 

Bij de diensten - Eeuwigheidszondag 
In de morgendienst op deze laatste zondag van het 
kerkelijk jaar staan we als gemeente stil bij de broeders 
en zusters die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn 
aan de dood. We noemen hun namen en gedenken hen 
en staan (in gebed) rondom degenen die het dichts bij 
hen stonden. Ook deze zondag mogen we de troost en 
bemoediging halen uit Gods Woord. We lezen Hebreeën 
13 vers 8-21 en Openbaring 21:1-4. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Leen Donk (orgel), 
Feline van Tuijl (piano) en Naomi de Jong (fluit) 

De avonddienst is een jeugd- en 
focusdienst met als thema 
“Verlangen”. De dienst wordt 
geleid door ds. M. Dubbelman. We 
lezen Psalm 63 : 1 – 12. De 
muzikale begeleiding is in handen 
van Chris van Veldhuizen (orgel), 
Feline van Tuijl (piano), Ruth van 
Veldhuizen (dwarsfluit), Joyce 

Rietveld (gitaar), Hannah Trouwborst (slagwerk), 
Daniël Holtslag (zang + basgitaar), Margreet Muilwijk & 
Gijsbert van Wingerden (zang) 

Collecten 
1. Diaconie (ZOA) 
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 
24-11 Mannenvereniging, 09.45 uur Rank 
26-11 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur 
   ,,      Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 

Huwelijksjubileum 
 Jan en Willy de Kreij (Boezem 1, 3381 DJ) zijn 
donderdag 25 november 50 jaar getrouwd. Van harte 

willen we jullie feliciteren met dit 
jubileum en wensen jullie Gods zegen 
samen met jullie kinderen en 
kleinkinderen. 

 

Meeleven 
Thea de Ruiter – Kortleven (Johan de Kreijstraat 19, 
3381 DG) mocht donderdag weer thuiskomen uit het 
ziekenhuis, nadat zij een nieuwe nier heeft ontvangen. 
Er is grote dankbaarheid voor hoe het momenteel gaat 
en we bidden, dat alles goed mag blijven gaan. 

Dank 
De Kerkrentmeesters zijn blij met de gift die ontvangen 
is van de fruitplukkers. Een mooi bedrag mochten we 
ontvangen voor de kerk. We kunnen wel zeggen dat het 
een “rijke oogst” is! Dank voor jullie geweldige inzet de 
afgelopen maand. De Kerkrentmeesters 

Actie Cirkel 2021 (Update) 

Eind oktober is het tekort nog € 35.000. We hebben dus 
een flinke uitdaging om de begrote inkomsten te halen.  
 

Kunnen we niet met minder zult u zeggen? We hebben 
reserves om het een keer op te vangen maar op de lange 
termijn is dit echt nodig om de afgesproken plannen te 
kunnen realiseren. In de inkomsten is de fantastische 
fruitpluk opbrengst al meegenomen. Elke bijdrage is 
welkom. Dank! 

Gebruik Rank 
Graag aandacht voor de volgende maatregelen: 
• Mondkapje gebruiken bij binnenkomst en 

verplaatsingen 
• Afstand houden 1 ½  meter 
• Gebruik desinfectie bij ingang 
Beheerders houden zoveel mogelijk rekening met de 
wensen van de gebruikers, wel zijn ze gehouden aan 
bovenstaande regels. Graag uw en jullie medewerking 
en begrip. De Kerkrentmeesters 



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 

Kaarten jarige zendingsmedewerkers 
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 zendings-
medewerker (of gezinslid) opgestuurd kunnen worden. 
Het adres staat al op de enveloppe en de verjaardags-
datum staat in de linker bovenhoek. Bij een kind staat 
ook het geboortejaar vermeld. Schrijf iets op de kaart, 
plak een postzegel en doe de enveloppe op de bus: een 
kleine moeite om zo te laten merken dat we meeleven 
en hun goede werk steunen! 

Wist-u-datje KerkApp - meldingen 
Wist u dat u zelf kunt aangeven van welk onderdeel in 
de app u actieve meldingen wilt ontvangen?  
 

• Klik onderin het 
menu op ‘mijn 
meldingen’,  

• klik vervolgens 
rechts bovenin 
op het radertje.  

• Daarna kunt u 
via de schuifjes 
aangeven van 
welke 
onderdelen u 
een melding in 
de app wilt 
ontvangen.  
 

Gemeenteavond 1 december 
We hechten er heel veel waarde aan om een fysieke 
bijeenkomst te hebben waarin iedereen de mogelijkheid 
heeft om zijn of haar bijdrage te leveren. Daarom stellen 
we, gezien de huidige omstandigheden, de gemeente-
avond uit tot nader bericht. Van uitstel komt geen 
afstel, zodra het weer kan zullen we de draad weer op 
pakken. We komen in het nieuwe jaar bij jullie terug. We 
zijn als werkgroep natuurlijk een beetje teleurgesteld, 
maar we verliezen de moed niet want: God is getrouw, 
zijn plannen falen niet!  De opbouw van Gods koninkrijk 
gaat door! Ook al moeten wij geduld hebben. 
 

Boek zondagsschool 
Ha jongens en meiden, hebben jullie al een mooi boek 
gevonden op de lijst? Vandaag mogen jullie de 
boekenlijst weer inleveren. Het kan tot uiterlijk 28 
november! Groetjes van de leiding 

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?? Er zijn al 
diverse filmpjes verwerkt maar uiteraard is inbreng van 
de deelnemers altijd welkom. Er kunnen nog enkele 
personen bij. We beginnen 22 of 25 november. PS lees 
ook eens het voorblad van de Zaaier van 12 Nov jl., dit 
heeft heel veel met het onderwerp van onze 
gespreksgroep te maken. Interesse? Wil je meedoen? 
Mail dan naar Nico Zwijnenburg nicozmc@kpnmail.nl of 
bel 06-22074211 (na 18.00 uur) 

Collecte vluchtelingenkinderen  
Het is zover, van 22 tot 27 november collecteren we in 
Giessenburg voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 
kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden 
op Griekse eiland of op het vasteland. Door de trage 
procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. Kerk in 
Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de 
vluchtelingenkinderen met voedsel, kleding, zorg en 
onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. 
Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland:  
Dank voor uw betrokkenheid! 

Online ontmoetingen ‘Als kanker je raakt’ 
24 nov. 10.00-12.00 uur Wanneer je afscheid van dit  

     leven moet nemen…:  
8 dec. 19.30-21.30 uur Rouw: een netwerk van relaties 
5 jan.  19.30-21.30 uur Rouw: een terugblik met balans 
12 jan. 10.00-12.00 uur Kanker en geloof:  
26 jan. 19.30-21.30 uur Rouw: een bron van zingeving 
16 febr 19.30-21.30 uur Rouw: een afscheid met 

          gedenken 
Wil jij / wilt u een onlinebijeenkomst volgen over rouw, 
over zin in leven of kanker en geloof? Stuur dan een mail 
naar info@alskankerjeraakt.nl. Hartelijk welkom! 

mailto:info@alskankerjeraakt.nl

