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 NIEUWSBRIEF 9 JANUARI 2022 

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

 
 

Bij de diensten  
In de morgendienst met als thema “Jezus nodigt ons 
uit” gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen over de ontmoe-
ting van twee discipelen van Johannes de Doper met 
Jezus in Johannes 1:35-43. De muzikale begeleiding is 
in handen van Anneke van Genderen (orgel), Feline van 
Tuijl (piano), Dorine Dijksman (viool), Eliseba van 
Zuthem (dwarsfluit). De avonddienst wordt geleid door 
ds. M. Dubbelman uit H’veld-G’dam. We lezen Filippen-
zen 2:12–18 rond het thema “mopperen”. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Arjen de Hoop (orgel), 
Marieke de Ruijter (piano), Willeke Faro (dwarsfluit) en 
Marieke Kool & Jennina Zwijnenburg (zang).  

Collecten 
1. Diaconie 
2. Werk in 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 
13-01 Focusavond, 19.45 uur Rank (online).  
           Vanaf 19.00 uur staat de link op de site 

Focusvragen bij bewegingsopdracht 
• Wat zou jij aan Jezus willen vragen als Hij vandaag bij 

jou op de koffie zou komen? 
• Jezus is niet meer zichtbaar bij ons in deze wereld. 

Over Hem vertellen is daarom makkelijker en voelt 
vaak als het enige dat we kunnen doen. Jezus zegt 
echter: Kom en zie! Welke manieren kun je bedenken 
om Hem ook nu nog aan anderen te laten zien als de 
Levende Heer? Deel dit met elkaar. 

• In Joh. 1:37 staat: ‘Zij volgden Jezus.’ De discipelen 
lieten al hun zekerheden in de steek om Jezus te gaan 
volgen. Welke dingen zou jij zelf vandaag los kunnen/ 
moeten laten om Jezus echt te volgen? 

• Hoe zou jij Jezus omschrijven 
aan een ander die Jezus nog niet 
kent? Probeer dat in één zin. 

Focusmateriaal 
Na een proefperiode starten we dit weekend officieel 
Focus Blok1 met het thema ‘Jezus ontmoeten’. Voor 
Blok 1 is er een Focuswerkboek en gezinsmomenten-
boek, waarin alle thema’s van de Focusdiensten staan 
uitgewerkt. Het werkboek wordt behandeld op de Open 
Focus avonden en bij de Focuskringen. Wanneer u deze 
activiteiten niet bezoekt, maar wel wilt verdiepen in de 
thema’s is dit werkboek een aanrader. Het gezinsmo-
mentenboek sluit aan op de thema’s in de diensten en 
op het jeugd- en catechesewerk en is speciaal voor 
gezinnen om thuis mee aan de slag te gaan. Het Focus-
materiaal kunt u afhalen bij Teus Visser (Kerkweg 2a). 

Meeleven 
Donderdag 6 januari is mw. Rika van de Koppel (Prins 
Bernhardlaan 2, 3381 AV) in het Beatrixziekenhuis 
geopereerd. We zijn dankbaar dat de operatie goed is 
verlopen en zij vrijdag thuis mocht komen. We bidden 
voor haar om een goed herstel en kracht bij het verdere 
medische traject dat ze in zal gaan. 

Huwelijksjubileum 
Aart en Frida Bogerd (Johan de Kreijstraat 4, 3381DG) 
zijn 12 januari 50 jaar getrouwd. Van harte willen we 
jullie samen met jullie kinderen en kleinkinderen 
feliciteren met dit jubileum en we wensen jullie Gods 
zegen en nabijheid toe. 

Kaarten Willem Jan de Wit 
We hebben 26 december een mooi 
aantal kaarten overhandigd aan Willem 
Jan de Wit. In zijn appartement in Caïro 
heeft hij ze uitgestald en dankt u allen 
hartelijk voor de goede wensen. 

Consulentschap 
Nu de predikantsvacature in Giessen-Oudekerk nog 
open staat en er ook een vacature in Giessen-
Nieuwkerk is, betekent dit voor ds. Holtslag dat hij zijn 
consulentschap in Giessen-Oudekerk zal beperken tot 
gemiddeld een dagdeel per maand. Dit in de hoop en het 
vertrouwen dat in beide gemeenten de vacature 
spoedig ingevuld mag worden. 



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 

Interim-opleiding 
In het kader van de permanente educatie heeft ds. 
Holtslag zich afgelopen mei opgegeven voor de 
tweejarige Interim-opleiding aan de PThU. De opleiding 
behelst een specialisatie in het omgaan met verande-
ringen, conflicten en spanningen in de gemeente. 10 
januari is voor hem de eerste studiedag. Dit betekent 
dat hij overdag niet beschikbaar is. De catechisaties 
worden die avond wel door hem gegeven. Twee volgende 
studiedagen zijn 7 en 8 maart. 

Kaarten SDOK 
Voorganger Li Juncai zit momenteel een gevangenis-
straf van vijf en een half jaar uit en kreeg een boete van 
meer dan 6000 euro. Hij wordt beschuldigd van 
verduistering en belemmering van de overheid nadat hij 
protesteerde tegen de pogingen van de regering om het 
kruis van zijn kerkgebouw te verwijderen. Li Juncai is 
voorganger van de Yuanyang County Central House 
Church in Xinxiang, in de provincie Henan. 
Laten we de vervolgde Christenen van SDOK 
bemoedigen door hen een kaartje te sturen. Op de 
website van de kerk vind u het uitbereide verhaal van Li 
Juncai en alle schrijfadressen. 

Slepen 
Het was jaren niet voorgeko-
men, maar op 1 januari stonden 
er heel wat spullen bij de kerk die 
daar niet horen. Wordt een oude 
traditie in ere hersteld? 

Week van gebed 
De "Week van Gebed" is dit jaar van 16 t/m 23 jan. Het 
thema is ”Licht in het duister". Over de hele wereld uit 
verschillende kerken bidden christenen samen. In 
Giessenburg willen we ook graag meebidden. Dit doen 
we online  op woensdagavond 19 jan. om 19.30 uur. U 
kunt de uitzending mee beleven via youtube/wijzijnhg . 
Wilt u meer info over de week van gebed, bestel dan het 
boekje "Licht in het duister" via missienederland.nl  
U wordt van harte uitgenodigd om mee te bidden. 

Vanuit de kerkenraad  
Afgelopen donderdag is weer een  (online)kerken-
raadsvergadering geweest. De hiernaast genoemde 
punten zijn besproken. Info over de voorbereiding 
kerkenraadsverkiezing 2022 volgt binnenkort.  
 

Beroepingswerk 
Een actuele profielschets is opgesteld en besproken in 
de kerkenraad. De beroepingscommissie heeft een eer-
ste opzet gemaakt voor een stappenplan en de nodige 
formele aandachtspunten. Een schets van de gemeente 
wordt uitgewerkt. Als dit alles rond is, incl. de financiële 
goedkeuring, worden volgende stappen ondernomen. 

Oproep 
Er is de oproep om namen in te dienen van predikanten 
die u/jij geschikt acht om de vacature van predikants-
plaats in te vullen. Reacties met motivatie of toelich-
ting kunnen t/m zaterdag 15 jan. worden ingediend bij 
scriba Arjan Overduin: W. de Zwijgerlaan 21 scriba 
@hervormdgiessenburg.nl. Bij twijfel over beroepbaar-
heid zal de beroepingscommissie dit uitzoeken. 

Start KerkApp, PR en info-uitwisseling 
In de kerkenraad kwam een uitvoerig verslag van de 
redactiecommissie. In brede samenstelling heeft de 
commissie gesproken over de communicatie in en van 
de gemeente. Diverse (leeftijds)categorieën gaan daar 
verschillend mee om. De KerkApp is officieel van start 
gegaan. Een veilige plek om binnen de gemeente de 
verbinding te bevorderen. Wekelijks is er veel inzet voor 
De Zaaier en de Nieuwsbrief. Ook de site wordt (weer) 
meer en meer gebruikt voor (extra) informatie. Ook 
toegankelijk voor buitenstaanders. En er zijn de 
kerkdienstuitzendingen en de YouTube mogelijkheden 
als WijzijnHG (Break in de week e.d.) en de andere 
(sociale) media. Voor alle inzet van de vele vrijwilligers 
is er grote waardering en dankbaarheid. 

Regelingen Corona en invulling diensten 
Gezien de actuele ontwikkelingen en zolang de situatie 
niet verergert, is besloten om voor de erediensten de  
eerder gekozen insteek te continueren met ‘s morgens 
de uitnodiging voor max. 50 bezoekers in de kerk, 25 in 
de Rank en ’s avonds online. De Avondmaalsdienst van 
16 jan. is voorlopig “doorgeschoven” naar februari. Op 
16 jan. zal in de (morgen)dienst extra aandacht zijn 
voor het gebed, mede met het oog op de nationale 
gebedsweek. Voor andere (fysieke) (jeugd) activiteiten 
wordt voorzichtig gekeken naar de mogelijkheden en 
ook mede afhankelijk van de Coronaontwikkeling. Indien 
sterk gewenst en bij ruimte (zolang de 1,5 m. kan 
worden gewaarborgd) is De Rank te reserveren in 
overleg met de beheerder. De jeugdactiviteiten kunnen 
plaatsvinden overeenkomstig de mogelijkheden van de 
scholen. 


