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 NIEUWSBRIEF 23 JANUARI 2022 

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

 
 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. F.J.M. van Veldhuizen uit 
Stolwijk voor. De Schriftlezing is Lukas 3 : 15 – 22. 
De muzikale begeleiding is in handen van Arie Jaap de 
Kok (orgel), Martin Klop (piano), Charlotte Venis (fluit). 
De avonddienst wordt geleid door ds. M. Zeeman uit 
Hoogblokland. We lezen Lukas 6: 20 - 26 en Jakobus 2: 
1-13. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door 
Arjen de Hoop (orgel), Bart van Genderen (piano), 
Willeke Faro (dwarsfluit), Annelise Dijksman & Anne-
Marie Meerkerk (zang). 

Collecten 
1. Diaconie (SZOS - fam. Bijkerk ) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
24-01 Thema-avond catechisatiegroepen, Rank Zaal 1 

11-14jr: 18.45 -19.45,    15-18jr: 20.00-21.00  
26-01 Mannenvereniging, 09.45 uur Rank 
28-01 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 

Nieuw ingekomen 
* Hartelijk welkom heten we Lisanne Büchner (van 
Nederveenpad 47, 3371HX) in onze gemeente. De wens 
is dat jij je spoedig thuis mag voelen in ons midden. 
* Ook heten we Jacob en Maaike den Toom (Dr. 
Gravemeijerstraat 10) met hun kinderen Joël, Mees, 
Mirre en Jette welkom in de gemeente. Ook voor jullie 
de wens dat de gemeente spoedig aanvoelt als thuis. 

Biddend aan te haken bij Focus 
‘Focus’ is het woord wat u op veel plekken tegenkomt 
maar door omstandigheden misschien niet aan mee 
kunt doen, terwijl u wel graag onderdeel wilt zijn en een 
bijdrage wilt leveren. Dit kan! U kunt het Focustraject 
biddend ondersteunen. Wij vragen uw gebed voor het 
Focustraject! Voor het werk van het Focusteam en alle 
activiteiten die er op zondagen en door de week heen 
plaatsvinden. Denk aan de Focusdiensten, Open Focus 
avonden, de Focuskringen, zondagschool, jeugdwerk, 
catechese. 

Kerk-school-gezinsdienst 
Volgende week zondagmorgen 
zal de Kerk-School-gezinsdienst 
plaatsvinden. Het thema is: 
Niemand is zoals jij. De kinderen 
van de basisschool hebben een 
leesrooster meegekregen om 
iedere dag een gedeelte te lezen 
dat ook in de kerkdienst aan bod 
zal komen.  

 

Focus en gezinnen ‘Gezinsmomentenboek’  
Het Focustraject wordt ondersteunt door Focus mate-
rialen in de vorm van verschillende werkboekjes die 
beschikbaar zijn voor de hele gemeente. U kunt deze 
werkboekjes inkijken en afhalen bij Teus Visser (Kerk-
weg 2a). Wij brengen het Gezinsmomentenboek onder 
de aandacht van alle gezinnen met kinderen. Dit boekje 
zal op zondag 30 jan. tijdens de zondagsschool per 
gezin uitgedeeld worden. Maar ook voor alle gezinnen 
waar de kinderen niet van naar de zondagsschool gaan 
is het een prachtig boekje om samen als gezin mee aan 
de slag te gaan! Schroom niet om dit boek af te halen. 

V&T - Thema-avond catechisatiegroepen 
Morgen wordt voor alle jongeren vanaf de brugklas en 
tot en met 18 jaar een thema-avond georganiseerd: 
‘Luisteren naar Gods stem’. Corine Zonnenberg (Youth 
for Christ, Bijbelborrels.nl) zal deze avond leiden. Heb je 
wel eens iets van de Heilige Geest gemerkt in je leven? 
Denk je: de Heilige Geest, wie is dat? Werkt Hij vandaag 
de dag dan nog steeds? Met deze vragen gaan we aan 
de slag. Ontdekken wie de Heilige Geest is,  wat Hij 
doet in je leven en hoe Hij tot je kan spreken. Heb je 
vragen over de Heilige Geest? Neem ze vooral mee 
zodat ze beantwoord kunnen worden. Tot dan! Ps. De 
dinsdagcatechisatie vervalt hierdoor deze week.   



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 

Even snel contact?! 
Het komt regelmatig voor. Je wilt even bellen, mailen of 
appen. Alleen, waar vind je vlot de gegevens? In de 
KerkApp klik je op ‘gemeenteleden’. Op alfabetische 
volgorde zie je direct alle gegevens van de gemeente-
leden die zich voor de KerkApp hebben aangemeld. Doe 
ook mee! Lekker handig, juist als zoveel mogelijk 
mensen zich opgeven wordt de lijst steeds completer. 
Meld je aan via www.hervormdgiessenburg.nl /kerkapp 
en vul daar je gegevens in. Heb je vragen? Stuur dan een 
mailtje naar kerkapp@hervormdgiessenburg.nl 

Wist u dat…KerkApp 
Wist u dat in de KerkApp alle informatie over Focus bij 
elkaar te vinden is? Info over het Focus-materiaal, maar 
ook de actuele en eerdere bewegingsopdracht vindt u 
allemaal bij elkaar onder de rubriek Focus. 

Flessenactie door en voor kinderen 
Nu de clubs weer opstarten, gaan de kinderen van de 
clubs de komende weken verder met de flessenactie 
voor Sam& voor alle kinderen.  Sam& is er voor alle 
315.000* kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die 
opgroeien in arme gezinnen. Ouders met weinig geld 
kunnen bij ons terecht, zodat ook hun kind(eren) mee 
kunnen doen met activiteiten zoals sport of het vieren 
van een verjaardag. Spaart u met ons mee? 

Online Werelddag 29 januari  
Reis mee langs boeren over de hele wereld tijdens de 
Woord en Daad Werelddag. We nemen een kijkje bij een 
gezin in Benin en ‘vliegen’ daarna door naar een visser 
in Sri Lanka. Bent u benieuwd naar het leven van een 
oud-sponsorkind? We stellen u voor aan Yacouba uit 
Burkina Faso. Welke impact had het sponsor-
programma in zijn leven? Verhalen van zichtbare zegen! 
Beleef het evenement mee via ons YouTube kanaal. Het 
kinderprogramma start 19.00 uur, het hoofdprogramma 
om 19.45 tot 21.30 uur. Meldt u snel aan en ontvang 
onze speciale Werelddag-Box voor de optimale ervaring. 
Voor meer info en aanmelden zie www.woorden 
daad.nl/werelddag. Van harte welkom! 

Ambtsdrager verkiezingen 
Dit jaar zijn er van de kerkenraad 13 broeders aftredend, 
waarvan 12 herkiesbaar. We zijn zeer dankbaar dat op 
de kerkenraadsvergadering van donderdag 6 januari, 8 
broeders zich herkiesbaar hebben gesteld, zodat er 5 
vacatures ontstaan.  

Aftredend en herkiesbaar: wijkouderlingen: Sjaak Faro, 
Adriaan de Kuiper en Sijmen van der Vlies, diakenen Erik 
Donk, Jan Verspuij en Joost Dijkgraaf, ouderling-
kerkrentmeester Gerard de Jong en ouderling- 
voorzitter Bas van Genderen. 
Aftredend en niet herkiesbaar: wijkouderling Wim van 
Beuzekom, ouderling-kerkrentmeester Arie de Bruin, 
ouderling V&T Bert Pesselse, ouderling Evangelisatie 
Teus Visser en ouderling ouderenwerk Jan van 
Wijngaarden. 
U wordt gevraagd namen in te dienen van broeders, die 
belijdend lid zijn van onze gemeente en die u geschikt 
acht om genoemde ambten te vervullen. Dit kan tot en 
met maandag 31 januari a.s. Hiervoor wordt u, zoals we 
dat eerder ook hebben gedaan, een formulier aangebo-
den. Deze liggen vanaf vandaag bij de ingang van de kerk 
en de Rank. Omdat het kerkbezoek door corona 
minimaal is, kunt u dit ook afhalen bij de scriba Arjan 
Overduin, W. de Zwijgerlaan 21, elke dag vanaf 14.00 
uur. Tevens is het formulier te downloaden vanaf de 
website. U mag uiteraard ook uw eigen briefpapier 
gebruiken. Een formulier dient per lidmaat te zijn 
ingevuld en ondertekend met naam en handtekening. 
Inleveren kan weer bij de scriba, bij de pastorie aan de 
Kerkweg 1b of in de kerk, waar een doos op de leestafel 
zal staan. Het is ook mogelijk per mail  namen in te 
dienen via scriba@hervormdgiessenburg.nl Wij roepen 
u op om als gemeente uw betrokkenheid te tonen door 
namen in te dienen en de verkiezingen op te dragen in 
uw gebed. In een extra kerkenraadsvergadering op do. 
10 febr. worden vervolgens dubbeltallen opgesteld. De 
verkiezingsvergadering is gepland op do. 24 febr. 
Nadere berichtgeving hierover volgt nog. Als voor de 
herkiesbare broeders geen tegenkandidaten worden 
ingediend, worden zij herkozen verklaard. 

Een mooie boodschap voor u en jou 
‘Blijf jezelf’, ‘Geniet van kleine 
dingen’. Zo vanzelfsprekend maar 
toch is het af en toe goed om deze 
uitspraken weer even te horen van 
je omgeving. En deze omgeving is 
nu ons park! In het park hangen briefjes verstopt tussen 
de bomen met een mooie boodschap/ vraag erop en 
deze mogen natuurlijk aangevuld worden! Ze mogen 
over van alles gaan: geloof gerelateerd, maar ook 
dilemma’s uit het dagelijks leven of iets om over na te 
denken. Nodig een vriend/familielid uit, ga op zoek en… 
vul gerust aan! De bijbelstudiegroep (Hanneke, 
Willemieke, Beau, Feline, Geralda en Hannah) 
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