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 NIEUWSBRIEF 6 FEBRUARI 2022 

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

 
 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat 
ds. L. Plug uit Barneveld 
voor. We lezen Lukas 2 : 
40 - 52. De muzikale 
begeleiding is in handen 
van Arie Jaap de Kok (orgel), Anneke van Genderen 
(piano), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit). 
De avonddienst wordt geleid door ds. C.M. Baan uit 
Nieuwpoort. We lezen Ruth 3: 12 - 18. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Anneke van Genderen 
(orgel/piano), Aron Donk (viool). 

Collecten 
1. Diaconie (Medische apparatuur ziekenhuis Congo) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
09-02 Inloopuurtje gebedskring, 10.00-11.00 uur kerk 

Meeleven 
Woensdag 2 februari is mw. T.J. van Dijk – van Wijk 
(Peursumseweg 56, 3381 KX) opgenomen in het 
Beatrixziekenhuis. Haar gezondheid baart zorgen. In de 
voorbede gedenken we haar en haar man en bidden we 
om Gods nabijheid en kracht 

Viering Heilig Avondmaal 20 februari 
Op zondag 20 februari hopen we ’s morgens en ’s 
avonds het Heilig Avondmaal te vieren in de kerk en de 
Rank. We nemen de coronaregels in acht. Het brood en 
de wijn wordt op eigen zitplaats gebruikt. Alle 
belijdende leden die willen deelnemen kunnen zich 
opgeven bij diaken Erik Donk, Lijnbaan 17, bij voorkeur 
via edonk@hervormdgiessenburg.nl t/m maandag 14 
februari. Graag namen, emailadres en eventueel 
aanwezige (jonge) gezinsleden doorgeven. N.B. 
Tenminste twee mogelijkheden aangeven. Zo nodig kan 
contact worden opgenomen met diaken E. Donk via 06-
34573542 (tussen 19.00 en 21.00 uur). Rondom 17 
februari krijgt ieder bericht van indeling. 
 

Kerkgang 
Gelukkig is er steeds meer ruimte om naar de kerk te 
gaan. Ook in het koor is er nu weer volop de mogelijk-
heid om een plek te zoeken. Dus niet alleen in het Schip 
en de Galerij. Wel vragen we nog wel om zoveel mogelijk 
rekening te houden met het advies om anderhalve 
meter afstand te houden. Aanmelden gaat voorlopig nog 
steeds via Kerktijd.nl 

Update Beroepingswerk 
De aanvraag voor een tweede 
predikantsplaats is officieel 
goedgekeurd (de zogenaamde 
solvabiliteits-verklaring). Het 
beroepingswerk kan nu verder 
worden opgepakt. De commissie 

is al druk bezig met het samenstellen van een groslijst 
van eventueel beroepbare predikanten. Met dank voor 
alle inzendingen en meeleven vanuit de gemeente. 

Ambtsdrager verkiezingen 
Voor de kerkenraads-
verkiezing zijn veel reacties 
binnengekomen. Binnen de 
kerkenraad is gesproken 
over de wijze van verkiezing. 
Op 10 februari buigt de 
kerkenraad zich hier verder over en dan is de 
stemmingsvergadering op 24 februari. Nadere 
berichtgeving volgt. Dank voor al het meeleven. Gebed 
om Gods leiding en zegen is en blijft zeer van belang. 

Gebedskring 
Omdat er nog veel besmettingen zijn komen we deze 
maand als gebedskring nog niet bij elkaar. We schrijven 
nog twee keer kaarten op woensdagmorgen in de kerk 
en nemen gebedspunten mee naar huis om thuis te 
bidden. Dit zal zijn op woensdag 9 en 23 februari, inloop 
van 10. 00 uur tot 11.00 uur. In maart hopen we weer 
op dinsdagavond samen te komen. De gebedskring. 
 
 
 
 


