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 NIEUWSBRIEF 16 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. Deze 

zondag zal er geen avondmaal bediend worden. Hopelijk 

kan dit de komende maand plaatsvinden. Gekoppeld 

aan de nationale week van gebed en de huidige situatie 

zal in deze dienst de nadruk komen te liggen op het 

gebed. Het aangezicht van God zoeken. Dat is wat 

Daniël samen met zijn vrienden doet in een bedreigende 

situatie. Hun leven staat op het spel. In Daniël 2:17-23 

lezen we hierover en treffen daar ook een dankgebed 

aan. In de dienst willen we ruimte maken voor het gebed 

vanwege de omstandigheden waarin de huidige 

samenleving zich bevindt. We willen de Heere God 

aanbidden, Hem danken en voorbede doen. De muzikale 

begeleiding is in handen van Anneke van Genderen 

(orgel/piano), Wies van de Vlist en Esmee in ‘t Veld 

(dwarsfluit), Margreet Muijlwijk en Lidia Faro (zang).  

De avonddienst wordt geleid door ds. H.E. Veldhuijzen, 

uit Schelluinen. We lezen Jesaja 40:12-31. De muzikale 

begeleiding wordt verzorgd door Leen Donk (orgel), 

Marieke Donk (piano), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit), 

Martin Klop en Anne-Marie Meerkerk (zang).  

Collecten 
1. Diaconiecollecte Evangelische Hogeschool 

2. Werk in plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
18-01  VrouwenBijbelstudieochtend, 9.00 uur 

19-01  Uitzending week van gebed, 19.30 uur online 

via youtube/wijzijnhg 

20-01  VrouwenBijbelstudieochtend, 9.00 uur 

Gebedskalender 
De nieuwe GEBEDSKALENDER is vanaf 23 januari te 

lezen op de site van de kerk, te vinden in de Rank en 

onder de Toren en te volgen op de kerk-app. De 

kalenders zijn ook weer te vinden aan de Bogerd 8 en 

de Dorpsstraat 2. Voor het aanleveren van 

gebedspunten via de mail: annemarieverspuij@live.nl. 

Diaconiecollecte Evangelische Hogeschool 

Deze week is de collecte bestemd voor de Evangelische 

Hogeschool (EH) in Amersfoort. De EH biedt onder 

andere de mogelijkheid aan jongeren om een jaar door 

middel van studie te bezinnen als voorbereiding op een 

studie aan een universiteit of hogeschool. Het 

onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op 

geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie 

op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, 

studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Dit 

doet zij vanuit de missie om jongeren toe te rusten om 

als christen in de samenleving te staan. Het EH-

Basisjaar is een jaar waarin jongeren worden 

gestimuleerd om vanuit een persoonlijke, levende 

relatie met God te functioneren. Het doel is dat 

jongeren op een Bijbelse manier zelfstandig en 

verantwoordelijk hun houding kunnen bepalen binnen 

hun toekomstige vakgebied. De EH heeft geld nodig om 

dit goede werk te kunnen blijven doen. Vanwege het 

bijzondere karakter van het onderwijs van de EH (de EH 

biedt geen beroepsopleiding) ontvangen zij van de 

overheid geen enkele subsidie. Zij zijn dus voor de 

inkomsten volledig afhankelijk van giften. Uw en jou 

gaven zijn daarom van harte aanbevolen. Meer 

informatie kunt u vinden op de website www.eh.nl 

Focus - zondagsschool 
Afgelopen zondag stond het Focus 

thema ‘Jezus nodigt ons uit’ ook 

bij de zondagsschool centraal. 

Jezus nodigt de kinderen uit om 

naar de zondagsschool te komen. 

Hoe fijn is het met dit bericht te 

melden dat Hij aanwezig was! Gericht op de 

leeftijdsgroepen hebben we op verschillende manieren 

invulling gegeven aan de ‘bewegings-opdracht’. 

Voorbeeldje: de jongere kinderen hebben tijdens de les 

uitnodigingen voor een speelafspraakje gemaakt en 

deze aan elkaar uitgedeeld. We zijn dankbaar dat we dit 

samen met de kinderen konden doen! 

 

 



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 

Zondagsschool 
Hee jongens en meiden, heb jij een broertje of zusje of 

een neef of nicht? Kain en Abel waren broers van elkaar. 

Kain werkte op het land en Abel zorgde voor de dieren. 

Allebei met hun eigen gave, gekregen van de Heere God. 

Hoe gaan jullie met elkaar om? Of wij als ouders? We 

gaan er straks meer over horen. Van harte welkom 

straks op de zondagsschool!  Je mag gelijk weer naar 

je eigen zaal. 

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 

zendingsmedewerker (of gezinslid) opgestuurd kunnen 

worden. Het adres staat al op de enveloppe en de 

verjaardagsdatum 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week van gebed 
Vorige week  bent u uitgenodigd 

om mee te bidden in de week van 

gebed. Daarom willen we u ook 

deze week nog eens van harte 

uitnodigen om mee te bidden. Dit 

doen we met christenen uit de 

hele wereld. Woensdagavond 19 januari om 19.30 uur 

kan u via youtube/wijzijnhg mee kijken, luisteren en 

bidden. Het thema is: "Licht in het duister". en is 

voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. 

Marleen van der Louw van het Focus traject en Tineke 

Vollmuller zullen hierover vertellen en in gebed gaan, 

afgewisseld door mooie liederen gespeeld door Marieke 

en Aron Donk.  Ook kunt u op een later tijdstip terug 

kijken. We hopen dat u/jij mee willen bidden. 

 


