
 
NIEUWSBRIEF 5 DECEMBER 2021 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 2e adventszondag 
De morgendienst is een Focusdienst waarin ds. K. van 

Meieren uit Ede voorgaat. Het thema is ‘Verwachting’. 

De Schriftlezing is uit Jesaja 11:1-10. De muzikale 

begeleiding wordt verzorgd door Arie-Jaap de Kok 

(orgel), Marieke de Ruiter (piano), Dorine Dijksman 

(viool), Eliseba van Zuthem (dwarsfluit), Lotte van 

Genderen en Gijsbert van Wingerden (zang). 

De avonddienst wordt geleid door ds. J. Holtslag. We 

lezen Lukas 1:26-38 en Korinthe 11:1-4 en zouden het 

thema ‘Verwachting’ ook hier op de preek kunnen 

plakken. De bruid die in verwachting is van de komst 

van de bruidegom. Voor de dienst speelt Scott Baks een 

middeleeuwse bewerking van de lofzang van Maria. Het  

'Magnificat Primi Toni' van D. Buxtehude. De muzikale 

begeleiding is in handen van Scott Baks(orgel/piano), 

Jonathan Dijksman (trompet), Esther de Kuiper 

(saxofoon), Marieke Kool en Jennina Zwijnenburg 

(zang).  

Collecten 
1. Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg 

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

coaching van christelijke studenten in Tsjechië. 

Agenda 
7-12  VrouwenBijbelstudiemorgen, aanvang 9.00 uur 

8-12  Gebedskring, aanvang 10.00 uur 

9-12  VrouwenBijbelstudiemorgen, aanvang 9.00 uur 

Kerst4ing 
Op D.V. zaterdag 18 december hopen we de Kerst4ing 

weer te verspreiden! De komende week wordt u wellicht 

gebeld met de vraag of u wat kerstkranten wil 

rondbrengen. Dit jaar hebben we helaas geen 

gezamenlijke start. De week voor de 18e worden de 

kranten bij u gebracht. Wordt u volgende week niet 

gebeld en wilt u graag een stapeltje rondbrengen? 

Neem dan gerust contact op met Dinella Visser (06 

22472324). 

Huwelijksjubileum 
Donderdag 9 december zijn Piet en 

Nel van den Bosch (Giessenlaan 1 B, 

3391 AK) 50 jaar getrouwd. Met dit 

jubileum willen we jullie van harte 

feliciteren en we wensen jullie samen 

met jullie kinderen Gods zegen toe. 

Meeleven 
Voor Kees van Vianen (van Marlotstraat 27, 3381CD) is 

afgelopen week het bestralingstraject begonnen. We 

bidden om Gods zegen over deze behandeling en 

wensen hem Gods nabijheid en kracht toe. 

Gebedskring. 
In verband met de aangescherpte corona maatregelen 

is de gebedskring afgelopen dinsdag avond niet bij 

elkaar gekomen. Dit is nu gepland voor woensdag 

morgen 8 december om 10.00 uur. Wij beseffen dat niet 

iedereen in de gelegenheid is om overdag bij elkaar te 

komen, maar voor wie dat wel kan ; van harte welkom 

om mee te bidden. 

De Kerkapp komt naar u toe… 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaat de 

inloopavond voor de Kerkapp op 17-12 niet door. 

Daarom draaien we het gewoon om! Voor uitleg of 

problemen komen we desgewenst bij u langs. Geen 

moeite! Stuur een bericht naar 

kerkapp@hervormdgiessenburg.nl en we nemen 

contact met u op voor het maken van een afspraak. Zet 

u ook even uw telefoonnummer in de mail? 

Hartelijke groet, namens de projectgroep Kerkapp 

Wist-u-datje KerkApp  
Wist u dat de Kerkapp goed kan helpen als u adres-

gegevens nodig heeft als u iemand wilt bezoeken, een 

kaartje wilt sturen of wilt bellen of mailen. Als leden zelf 

daarvoor toestemming hebben gegeven, kunt u de 

adresgegevens zo in de Kerkapp vinden. Op alfabetische 

volgorde, als u klikt op ‘gemeenteleden’. 
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Open Focus avond ‘VERWACHTING’ 
Vanwege de beperkende coronamaatregelen zal de 

Open Focus Avond van 9 december (blok 0.5 over 

Verwachting) digitaal gehouden worden. Informatie 

hierover staat op de website onder de Focusknop, waar 

op 9-12 vanaf 19.00 de juiste link staat om in te loggen. 

We starten de avond om 19:45. Wees welkom! 

Vrijwilligers Tafeltje dekje gezocht! 
Voor de Maaltijdvoorziening Giessenburg oftewel 

Tafeltje dekje zoeken wij vrijwilligers die op maandag,  

woensdag en vrijdag de maaltijden voor de 

dagbesteding en op maandag t/m vrijdag voor de 

bewoners van de  Bredero’s hof, op willen halen bij de 

Lange Wei en bezorgen bij de betreffende personen. Dit 

kan door 1 persoon worden gedaan en zal naar 

schatting niet langer dan 1 uur werk zijn. De maaltijden 

kunnen vanaf 11 uur ’s morgens afgehaald worden bij 

de Lange Wei. Het streven is  om minimaal 6 

vrijwilligers bereid te vinden hiermee te helpen, zodat u 

eens in de 6 weken ‘dienst’ heeft. Als u hier interesse 

in heeft kunt u contact opnemen met: Ali Schild, 0184-

652608 of 06-53968891 of alischild@hetnet.nl. 

Nieuw ingekomen 
Van harte heten we Joris en Arianne Lock met hun 

kinderen Janiek en Jarik welkom in de gemeente. 

Vanuit Sliedrecht zijn zij al enige tijd geleden komen 

wonen aan de Dorpsstraat 51 en hebben besloten om 

zich vanuit de CGK Sliedrecht bij ons aan te sluiten. We 

hopen dat jullie welkom mogen voelen en een plek in de 

gemeente mogen innemen. 

Niet nieuw ingekomen, maar wel naar een nieuwe 

kamer in de Lange Wei gaat op voor mw. P. Donk - 

Hakkesteeg. Zij verblijft in kamer 227. Hopelijk voelt u 

zich hier snel thuis. 

Inzameling voor voedselbank. 
De inzameling voor houdbare producten voor de 

kerstpakketten en het inzamelen van DE waardepunten 

is mogelijk tot maandagmorgen 13 december in de kerk 

(onder de toren) of in de Rank en bij diaken Jan Verspuij, 

Bovenkerkseweg 3a of diaken Erik Donk, Lijnbaan 17. 

Zie berichtgeving in de Zaaier of op de site. Van harte 

aanbevolen namens de diaconie. 

Begroting 2022  
De jaarbegrotingen 2022 van het college van 

Kerkrentmeesters en van de diaconie zijn opgemaakt. 

Door de Corona-tijd is de invulling van inkomsten en 

uitgaven wat minder goed in te schatten. In beide 

begrotingen is de lijn van de voorgaande jaren zoveel 

mogelijk aangehouden. De begroting van de 

kerkrentmeesters houdt rekening met de vacature van 

de predikantsplaats. De diaconie houdt duidelijk ruimte 

voor eventueel extra nodige financiële hulp. In de 

vergadering van de kerkenraad op 2 december zijn de 

begrotingen vastgesteld. Voor de leden van de 

gemeente is er gelegenheid om de begrotingen in te 

zien of daar vragen over te stellen. Daarvoor kunt u tot 

10 december contact opnemen, bij voorkeur via email. 

Voor de begroting van de Kerkrentmeesters met dhr. 

Arie de Bruin adebruin@hervormdgiessenburg.nl en 

voor de diaconie met dhr. Jaap van Oenen 

penningmeesterdiaconie@hervormdgiesswenburg.nl. 

Vanuit de kerkenraad 
In de vergadering van 2 december is nader gesproken 

over de aanpassingen van de Coronamaatregelen.  Met 

name ook de regelingen voor de kerkdiensten van deze 

maand en het gebruik van De Rank. Ook het 

beroepingswerk kwam nader ter sprake en de plannen 

voor extra ondersteuning en bijstand van het pastoraat 

in de vacaturetijd. Hierover is uitvoeriger informatie te 

vinden op de site van www.hervormdgiessenburg.nl. 

Van harte aanbevolen. 

Kerkdiensten 
De ochtenddiensten worden voortgezet met maximaal 

100 bezoekers. Voor de avonddiensten is er gekozen 

om deze op het gebruikelijke tijdsstip door te laten 

gaan, maar zonder bezoekers. Hoewel nog niet alles 

zeker is zijn er al de volgende keuzes gemaakt: 

24-12 Kerstnachtdienst: hierover volgt nog nadere 

berichtgeving. 

25-12  1e Kerstdag: ochtenddienst om 09.30 uur        

(2e dienst vervalt).   

26-12 2e Kerstdag: ochtenddienst om 9.30 uur 

Kerstfeest zondagsschool verschuift naar de 

middag om 15.00 uur. (i.p.v. avonddienst). 

31-12 Oudejaarsdienst. Blijft vooralsnog staan voor de 

avond om 19.00 uur. 

 


