
 

 
NIEUWSBRIEF 2 JANUARI 2022 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen 

verder uit Lukas 2 en wel de verzen 21-24. Daarnaast 

lezen we Leviticus 12 waar beschreven staat wat Jozef 

en Maria hadden te doen. De muzikale begeleiding wordt 

verzorgd door Leen Donk (orgel), Marieke de Ruiter 

(piano), Gijsbert & Willemieke van Wingerden (zang). 

In de avonddienst gaat ds. C.M. Loon uit Rotterdam 

voor. De schriftlezing is uit Leviticus 15: 19 en 25-28 

en uit Lukas 8: 40-56. De muzikale begeleiding wordt 

verzorgd door Anneke van Genderen (orgel/piano), Rudy 

Hakkesteegt en Miranda Romeijn (zang)). 

Collecten 
1. Diaconie  

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

3. Inventaris en onderhoud gebouwen 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
07-01 ophalen oud papier 

Meeleven 
 Dhr. Arie Dirk Donk (Dorpsstraat 101, 3381 AE) verblijft 

nog in het Gasthuis (Banneweg 61, 4204 AA 

Gorinchem) op afdeling revalidatie en kamer 19. Het zal 

nog wel enige tijd duren voordat hij voldoende 

aangesterkt is. We bevelen hem aan in uw gebeden. 

 Ook de overige zieken wensen we Gods zegen en 

nabijheid toe. 

Bedankt 
Mw. S. Wijnja – Zeilstra (Rembrandthof 139) laat 

weten heel dankbaar te zijn voor de vele kaarten die zij 

ter bemoediging heeft ontvangen na haar val. Ze 

bedankt u allen hartelijk. Tegelijk blijven er zorgen 

omtrent haar gezondheid en bidden we voor haar om 

Gods nabijheid. 

Zendingsbussen – Willem Jan de Wit 
In de eerste twee maanden van het nieuwe jaar is de 

opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het 

werk van Willem-Jan de Wit. Willem-Jan is docent aan 

het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Willem-

Jan heeft op tweede kerstdag tijdens de kerkdienst 

mogen vertellen over zijn werk in Egypte. Ondanks de 

beperkingen van online-onderwijs zijn er voor het 

seminarie ook veel mogelijkheden. Zo is het nu mogelijk 

dat tal van mensen theologisch worden toegerust die 

daar anders geen mogelijkheid voor hadden gehad. Ook 

helpt de techniek grenzen te overbruggen en de einden 

der aarde te verbinden. Bidt en geeft u mee? 

Even voorstellen .... 
Mijn naam is Evert van Rooijen 

(Noordzijde 33, Noordeloos). 

Sinds vorig jaar ben ik met 

pensioen en hier en daar werk-

zaam als pastorale hulp in 

vacante gemeenten. 67 jaar ge-

leden in Vianen geboren en de 

zwerftocht van dominees gemaakt via Beusichem 

/Zoelmond, Ouderkerk aan den IJssel en Bleiswijk. Op 

die reis samen met mijn vrouw Rina ontvingen we drie 

kinderen, waarvan er inmiddels twee getrouwd zijn. Ook 

werden we opa en oma van twee kleinzoons die nu 

beiden ruim een jaar oud zijn. Het is fijn om pastoraal 

bezoekwerk te doen en op de zondagen in diverse 

gemeenten te preken. De studie in combinatie met de 

contacten vullen mijn leven met waarde. Het is daarom 

dat ik met verwachting uitzie om ook bezoekwerk in 

Giessenburg te doen en zodoende de gemeente te leren 

kennen nu mijn werk in Hardinxveld/Giessendam met 

de komst van ds. Dubbelman per januari is opgehouden. 

In samenspraak met ds. Holtslag zal er een bezoekplan 

gemaakt worden zodat u me een keer aan de deur zult 

aantreffen om een afspraak. Graag maak ik kennis met 

u. Voor wie direct contact met me wil opnemen kan dit 

doen via 0183-513176 of vanrooijen1954@hotmail. 

com. We hopen op gezegende ontmoetingen. 
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Kerkapp 
Het is bijna zover! Na een succesvolle test wordt de 

Kerk App in het nieuwe jaar open-gesteld voor álle 

gemeenteleden. Doe mee en stuur het eigen e-

mailadres aan: kerkapp@ hervormdgiessenburg.nl. Wij 

zorgen dat u/jij de uitnodiging via de e-mail snel krijgt, 

inclusief de instructies voor installatie. Wij hopen u/jou 

snel te ‘zien’ in KerkApp! Projectteam KerkApp. 

Nieuwjaar wensen 
Mist u het moment ook? Na de 

morgendienst van 1 januari alle 

gemeenteleden een gezegend nieuw-

jaar te wensen? Laten we de kerkapp 

hiervoor dan gebruiken. U kunt in "deel 

je moment" zelf een bericht schrijven, een leuke foto 

van uzelf erbij zetten of misschien zelfs een inge-

sproken filmpje. Het lijkt ons leuk om op deze manier 

van elkaar te horen! Doet u mee? Zie voor meer 

informatie de berichtgeving in de kerkapp! 

Beroepingswerk/Oproep 
Wellicht zijn eerdere berichten in Nieuwsbrief en Zaaier, 

waarin gevraagd werd namen in te dienen van 

predikanten, wat uit beeld geraakt. In het proces van 

het beroepingswerk willen we de gemeente ook graag 

betrekken om mee te denken. Daarom doen we hierbij 

nogmaals een oproep namen in te dienen van 

predikanten die u/jij geschikt acht om de vacature voor 

de predikantsplaats in te vullen. Graag zien wij bij de 

ingediende naam een motivatie waarom de predikant 

geschikt zou zijn of zou passen in onze gemeente. 

Namen kunnen worden ingediend bij de scriba Arjan 

Overduin, W. de Zwijgerlaan 21 of per mail scriba 

@hervormdgiessenburg.nl t/m zaterdag 15 januari. 

Waar in de tekst predikant staat zou ook proponent 

gelezen kunnen worden. De beroepingscommissie 

Geboorte 
Op donderdag 30 december mochten Coen en Alise van 

Genderen (Grotewaard 43, 4225 SL) uit Gods hand een 

zoon ontvangen met de naam Noud Liam. Van harte 

willen we Coen en Alise feliciteren met de geboorte van 

hun zoon en Seth met zijn broertje. We bidden dat hij 

tot eer van God en tot zegen van mensen mag opgroeien 

en wensen hen Gods zegen over de opvoeding van hun 

kinderen. 

Oproep 
Helaas komt Corona en quarantaine de laatste tijd wat 

meer voor. Via de Diaconale Hulpdienst Giessenburg 

bereikte ons het verzoek of er in Giessenburg 

vrijwilligers zijn die voor een korte periode 

boodschappen willen doen voor mensen die nu met 

corona te maken hebben. Mensen die even door Albert 

Heijn in Giessenburg willen lopen voor boodschappen. 

Bezorgen hoeft niet, dat doet AH. Gewoon naast je 

eigen boodschappen een karretje vullen voor een ander 

die even in quarantaine zit of positief getest is. AH 

bezorgt die boodschappen thuis en het geld kan 

achteraf overgemaakt worden. Als u hierin iets voor uw 

naaste wil betekenen dan heel graag een mailtje of 

belletje naar Ine van der Laar:  06-19472143 / ine@ 

vanderlaar.com. Alvast hartelijk dank. De diaconie. 

Open Focus avond ‘Jezus nodigt ons uit’ 
Het nieuwe jaar starten we met Blok 1 van het 

Focustraject. Dit blok heeft als titel ‘Jezus ontmoeten’. 

Op donderdag 13-01-2022 om 19:45 komen we online 

samen rondom het thema ‘Jezus nodigt ons uit’. De link 

om in te loggen staat op 13-01 om 19:00 klaar op de 

website, samen met de uitleg hoe je stapsgewijs in 

kunt loggen. Wij nodigen iedereen van harte uit om in te 

loggen en aan te sluiten bij deze avond. Een mooie 

manier om toch met elkaar verbonden te blijven rondom 

het Woord. 

Actie Cirkel 2021 (Eindstand)  
Wat ontzettend mooi om te zien dat het doel gehaald 

is. We zijn enorm trots op de hele gemeente. 

Tegelijkertijd past bescheidenheid omdat we weten dat 

het God is die het ons geeft en wij mogen onze gaven 

gebruiken in dienst van Zijn koninkrijk. Alle gevers 

enorm bedankt! Namens de kerkrentmeesterij een 

goede jaarwisseling en alvast een gezegend 2022!! 


