
 
NIEUWSBRIEF 19 DECEMBER 2021 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 4e adventszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. Verheugd 

zijn we dat het kinderkoor Zingend op weg onder leiding 

van Marieke de Ruiter in deze dienst medewerking kan 

verlenen. De Schriftlezing is deze morgen uit Lukas 1 

vers 57-66. Hoe komt Zacharias er toe om te gaan 

zingen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door 

Anneke van Genderen (orgel/piano), Marieke Donk 

(dwarsfluit) en Annelise Dijksman (harp). 

In de avonddienst gaat ds. H.E. Veldhuijzen uit 

Schelluinen voor. De schriftlezing is deze dienst uit  

Jesaja 40:1-11 (tekst vers 3-5), Markus 1:1-8. De 

muzikale begeleiding is deze dienst in handen van Leen 

Donk (orgel), Liezeke Schakel (saxofoon), Margreet 

Muijlwijk en Maartje Rietveld (zang). 

Collecten 
1. Diaconie - Noodhulp aan vluchtelingen 

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

coaching van christelijke studenten in Tsjechië. 

Agenda 
24-12  Kerstpraise voor kids, 19.00 uur (online) 

     “ Kerstnachtdienst, 21.30 uur (online)  

25-12 1e kerstdag, 9.30 uur ds. J. Holtslag 

Willem Jan de Wit 
Behalve dat Willem Jan de Wit komende vrijdag jarig is, 

is hij deze dagen ook overgekomen uit Egypte vanwege 

het huwelijksjubileum van zijn ouders. Zondag 26 

december zal hij in de morgendienst in ons midden zijn 

en iets delen van zijn werk aan h et ETSC en de situatie 

in Egypte. Verder wil de zendingscommissie u er op 

wijzen dat de inkomsten dit jaar duidelijk achterblijven 

op de begroting. Dit kan gevolgen hebben voor de 

ondersteuning van Willem Jan de Wit en andere 

personen en projecten van de GZB. Kunt u deze maand 

nog uw bijdrage geven? 

Meeleven 
De gezondheid van dhr. Arie Dirk Donk (Dorpsstraat 

101, 3381 AE) lijkt te verbeteren. In de voorbede bidden 

we voor hem om Gods zegen en kracht. 

Into the Wild – Kersteditie – 
Verken de Alblasserwaardse wildernis met Into the 

Wild! Op maandagochtend 27 december (aanvang 8:30) 

organiseert Into the Wild, eenmalig, een wandeling voor 

alle gemeenteleden. Een mooie manier om elkaar toch 

te ontmoeten en de kerstkilo’s eraf te lopen! De 

wandeling zal, geheel in Into the Wild stijl, in de natuur 

plaatsvinden, in groepen van 4 personen en zal zo'n 2.5 

uur duren. Wij zorgen voor een hapje en drankje en wat 

stof tot nadenken! Voor meer info zie de website! 

Aanmelden kan via intothewild.norway@gmail.com of 

0611039762. Groet ITW Crew (Bart, Ronald, Arjen, 
Jelle, Coen) 

Kerstnachtdienst online  
‘Verlangen naar vrijheid’ dat is het thema van de online 

kerstnachtdienst. De dienst is op 24 december en 

begint om 21.30 uur. De dienst is te volgen via 

www.hervormdgiessenburg.nl. In deze gezamenlijke 

dienst met de Gereformeerde Kerk zullen Ds. Pors en 

Ds. Holtslag hun medewerking verlenen. De muziek is in 

handen van de band The New Adams family en Reyald 

Bogerd zal op een creatieve manier met het thema aan 

de slag gaan. Het belooft een bijzondere dienst te 

worden. Kijken dus!   

Bericht uit Noorwegen 
Beste gemeenteleden, heel hartelijk dank voor alle 

kaartjes, berichtjes en gebeden voor mijn DTS! Het gaat 

goed met mij, ik ben erg dankbaar voor alles wat ik mag 

leren over God, Zijn Woord en wat het betekent om een 

discipel te zijn. In februari t/m april hoop ik op outreach 

te gaan in Azië en eind juni hoop ik weer in Nederland te 

zijn. Ik wil jullie vanuit Røsvik gezellige kerstdagen 

toewensen en alle goeds voor het nieuwe jaar!  

Hartelijke groet, Febe Troost 
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Open Focus avond 'Jezus nodigt ons uit'  
Donderdag 13-01-2022 om 19:45 (online) 

Delen = Vermenigvuldingen!  
Kerst is het feest van delen, licht, blijdschap, samen 

zijn, vieren, lekker eten en drinken, kortom… genieten! 

Wij doen mee met een project van de Jeugddiaconie 

waarvan we 50,- ontvingen om te vermenigvuldigen. 

Project Zambia, een schooltje waar pennen, schriften 

maar ook muziekinstrumenten naartoe moeten. Onze 

actie is nootjes verkopen. We verkopen per 250 gram, 

of een veelvoud hiervan. 250 gram kost €5,00. 500 

gram kost €10,00 etc. Wij delen door te verme-

nigvuldigen, koopt u van ons, dan geven wij uw bijdrage 

door!  Jelmer Bos, Maartje Trouwborst en Yehudi Klijn.  
(bestellen kan via 06-12395801 of 

maartjetrouwborst06@gmail.com) 

Inzamelen DE waardepunten 
Ook het inleveren van DE punten is niet vergeten. Fijn 

dat alles was verzameld in zakjes of enveloppen. We 

kwamen uit op 33.748 punten. Goed voor 56 gratis 

pakken koffie die bij de pakketten kunnen worden 

gevoegd. Hartelijk dank. N.B. DE-waardepunten kunnen 

gedurende de hele maand december nog worden 

ingeleverd in de grote doos bij de plaatselijke Albert 

Hein. 

Inzamelingen voor voedselbank 
Een auto volgeladen met ingezamelde producten is 

afgelopen week afgeleverd bij de voedselbank. Daar 

wordt alles nagelopen en verwerkt in de 

kerstpakketten. Een mooie inzameling is een welkome 

bijdrage voor een groep inwoners die het moeilijk 

hebben. Ook ontvingen we als financiële bijdrage € 

10,00 en € 20,00. Hartelijk dank voor alle 

betrokkenheid en reacties. 

Geen open inloop, maar wel ……… 
In de tijd van kerst kan de behoefte aan contact sterker 

worden gevoeld. Een praatje maken, iets van kerst 

delen, een spelletje doen of een lekker hapje met elkaar. 

Dit jaar helaas geen georganiseerde opzet voor een 

Open Huis in de Rank of de Buuf. Maar wel kunnen we 

gepast omzien naar elkaar en mogen we in klein 

verband bij elkaar zijn. We roepen van harte op om te 

denken aan mensen om ons heen. Eventueel met elkaar 

luisteren naar de kerkdienst. Naar wie kan je toegaan 

of wie kan je uitnodigen om samen te eten of gezellig 

bijeen te zijn? Van harte aanbevolen. 

Kaarten voor 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! 

Wandelen in middeleeuwse sferen 
Gorinchem is “vestingstad van 

het jaar 2021”. Vooral wande-

lend krijg je de bevestiging dat 

dit een terechte titel is. Komt 

dat even goed uit, want vanuit 

het Focus gedachtengoed werden/worden we uitge-

nodigd om er met elkaar ‘per benenwagen’ op uit te 

gaan. Wij namen de proef op de som en werden 

getrakteerd op een werkelijk prachtige route langs de 

haven, door een natuurgebied, langs de rivier… steeds 

met zicht op de oude binnenstad. Zo’n decor nodigt ook 

nog es uit om tot een goed gesprek te komen. 

Aanbevolen! Voor een routebeschrijving, kijk op: 

https://www.anwb.nl/ wandelen/routes/wandelen-in-

middeleeuwse-sferen. 

Duurzaamheidsprijs 
“IJzersterk voor het goede werk” wint duurzaamheids-

prijs! Vorige week donderdagmiddag heeft een 

afvaardiging van de Giessenburgse kerken tijdens een 

bijeenkomst in de Til, de duurzaamheidsprijs 2021 van 

Gemeente Molenlanden in ontvangst mogen nemen van 

wethouder Slob in de categorie burgerinitiatieven. De 

prijs omvat naast veel naamsbekendheid een mooi 

geldbedrag van €1000,-. De jury gaf aan dat ons project 

veruit de meeste stemmen heeft ontvangen. Dank aan 

allen die op ons gestemd hebben! De prijs is een 

resultaat van een mooie samenwerking van beide 

kerken in ons dorp. Dit bedrag zal ook weer ten goede 

komen aan daarvoor bestemde goede doelen. 

Berichten voor de nieuwsbrief / -flits 
In verband met de feestdagen willen we u vragen om 

berichten voor de nieuwsbrief / -flits voor de komende 

twee weken vóór donderdag 12.00 uur aan te leveren. 

Alvast bedankt! 


