
 
NIEUWSBRIEF 27 FEBRUARI 2022 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 1e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. C. Mijderwijk uit Putten voor 

en lezen we Jesaja 8 : 23 – 9 : 6 en Mattheus 4 : 12 - 17. 

Muzikale medewerking wordt verleend door Arie-Jaap de 

Kok (orgel), Feline van Tuijl (piano), Dorine Dijksman 

(viool) en Eliseba van Zuthem (dwarsfluit).  

De avonddienst is een jeugddienst, waarin ds. J. 

Holtslag voor gaat. Het thema van de jeugddienst is 

#MeToo. We lezen 2 Samuël 13 : 1 - 22 en Leviticus 18 

: 9. De muzikale begeleiding is in handen van Chris van 

Veldhuizen (orgel), Feline van Tuijl (piano), Maarten 

Korevaar (basgitaar), Ronald Overduin (gitaar), Bart van 

Genderen (drum), Maartje Rietveld en Gijsbert van 

Wingerden (zang). 

Collecten 
1. Diaconie  

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

3. Voorjaarszendingscollecte 

Agenda 
04-03 Ophalen oud papier 

Huwelijksjubilea 
 Op 2 maart hopen Wout en Coby Kwakernaak (Wetering 

13, 3381 DL) het 45 jarig huwelijksjubileum te mogen 

vieren. Van harte willen we jullie samen met jullie 

kinderen en kleinkinderen van harte feliciteren met de 

jubileum en wensen we jullie Gods zegen toe. 

 Zaterdag 5 maart zijn Riekele en Griet Sonnema 

(Giessenlaan 29, 3381AK) 40 jaar getrouwd. De 

hartelijke felicitaties voor jullie en jullie kinderen en 

kleinkinderen. Voor de tijd die komt wensen we jullie 

Gods zegen toe. 

Afwezigheid 
Uitgezonderd de zondagen is ds. Holtslag tijdens de 

voorjaarsvakantie afwezig. Ook is hij 7 en 8 maart 

afwezig vanwege twee studiedagen op het Hydepark in 

Doorn. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen 

met de wijkouderling. 

Catechisatie 
In de voorjaarsvakantie zal er geen catechisatie zijn. In 

de daarop volgende week komen we niet samen op de 

gebruikelijke tijden, maar op woensdagavond vooraf-

gaand aan de biddagdienst om als catechisanten 

samen te eten in de Rank en aansluitend naar de kerk 

te gaan. 

Heilige Doop 
Volgende week zondag zal de Heilige Doop bediend 

worden aan Julia Harrewijn, dochter van Flores en 

Annemarie Harrewijn (Giessenlaan 25, 3381 AK) en aan 

Noud Liam van Genderen, zoon van Coen en Alise van 

Genderen (Grote Waard 43, 4225 SL Noordeloos). In 

deze doopdienst volgen we het Focusthema van 

gesprek 3 ‘Jezus spreekt ons aan’. 

Zondagsschool 
Beste jongens en meiden, jullie vakantie is begonnen! 

Hopelijk wordt het een echte voorjaarsvakantie met 

lekker weer. Omdat het vakantie is, is er vandaag geen 

zondagsschool. We hopen jullie volgende week allemaal 

weer te zien in de Rank! Groetjes van de leiding. 

Jeugddienst 
Het thema van de jeugddienst van vanavond is #MeToo. 

Helaas worden we weer opgeschrikt door allerlei 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. In heel de 

samenleving vindt dit plaats en spijtig genoeg is het 

ook van alle tijden. Vrouwen en ook mannen van alle 

leeftijden kunnen er over meepraten dat zij door 

seksueel getinte woorden en ongepaste daden lastig 

gevallen zijn. Ook in de Bijbel lezen we over mannen die 

de grens ver te buiten gaan. Onder andere in 2 Samuël 

13. De geschiedenis van de knappe Tamar die door haar 

halfbroer Amnon wordt verkracht. David, de vader van 

hun beiden wordt woedend, maar daar blijft het bij. Kan 

het anders met zijn verleden? Gods gebod lezen we in 

Leviticus 18 vers 9. 
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Jeugddienst: #metoo - napraten? 
Een heftig onderwerp. Zeker als jij daar mee te maken 

hebt of hebt gehad. Na de jeugddienst is De Rank open 

om elkaar te ontmoeten. Heb je behoefte om over het 

onderwerp of jouw ervaringen door te praten? In De 

Rank zijn mensen aanwezig bij wie je je verhaal kwijt 

kunt. Of spreek een keer een jeugdleider aan die je kent. 

Zij kunnen je ook doorverwijzen als dat nodig is. 

Als dat een te hoge drempel voor je is, dan kun je altijd 

(anoniem) terecht bij Stichting Chris. Kijk voor de chat- 

of belmogelijkheden op www.chris.nl. 

Uitslag stemmingsvergadering  
We zijn dankbaar voor de mooie opkomst tijdens de 

stemmingsvergadering van donderdagavond 24 februari 

voor de verkiezing van een wijkouderling en ouderling-

kerkrentmeester. Een zeer waardevol contactmoment 

om als gemeente ook onze roeping in het ambt der 

geloven gestalte te geven. Er kwamen 92 lidmaten 

stemmen en er waren 4 volmacht stemmen. Na het 

tellen van de stemmen werd verkozen tot wijkouderling 

broeder Wilrik den Besten, en voor ouderling-

kerkrentmeester broeder Enrico van Tuijl. Samen met 

de voorgedragen broeders voor het ambt met een 

bepaalde opdracht voor Evangelisatie Adriaan van 

Houwelingen, voor Vorming en Toerusting Eelko van 

Zuthem en ouderenwerk Herman Visser mogen zij 

nadenken over de roep van hun verkiezing en voordracht 

tot het ambt. Uiterlijk donderdag 3 maart dienen zij hun 

besluit kenbaar te maken. Laten we in onze voorbede 

bidden dat zij door de gave van de Geest onze gemeente 

mogen dienen en toerusten, ieder naar het geloof wat 

hen door Christus is geschonken. 

Meet Me 
Op zaterdagavond 5 maart is er een gezellige 

(bowling)avond in Gorinchem van Meet Me. Meet Me is 

een nieuw netwerk voor christenen van 25-45 jaar in de 

Vijfheerenlanden en Alblasserwaard. Opgeven kan t/m 

28 februari. Meer informatie en het opgaveformulier 

staat  op meetmevijf.jouwweb.nl/activiteiten/2022/ 

bowlingavond. 

‘Als kanker je raakt’ 
De stichting ‘Als kanker je raakt’ biedt mensen met 

kanker, hun naasten en nabestaanden een open hart en 

oor. De paraplu staat symbool voor wie God is en voor 

wat zij willen zijn: veelkleurig, beschermend, 

schuilplaats. Wilt u / wil jij verder praten? Neem dan 

contact op. Stuur een e-mail naar contact 

@alskankerjeraakt.nl of neem telefonisch contact op: 

06-28964266. Appen kan ook. Voor meer informatie zie: 

www.alskankerjeraakt.nl. 

Cursusaanbod voorjaar 
Hart voor de Waard organiseert twee cursussen voor 

mensen die willen investeren in hun relatie en/of gezin. 

Voor stellen start de Marriage Course op vrijdag 11 

maart in Goudriaan. De cursus bestaat uit zeven 

avonden met een diner voor twee en een goed gesprek 

als stel (dus niet met de groep!) Voor ouders van tieners 

start de Parenting Teenagers Course op woensdag 16 

maart. Tijdens deze cursus krijg je praktische 

informatie en wissel je ervaringen uit. Voor beide 

cursussen is er een korting voor mensen uit 

Molenlanden. Meer informatie en aanmelden: 

hartvoordewaard.nl. 

Paasgroeten actie 2022  
‘Uw licht heelt wat gebroken is’ Er zijn vandaag 

Pasengroeten kaarten voor gedetineerden uitgedeeld 

bij de ingang van de kerk en de Rank. Deze kaarten 

hebben een uitgebreide uitleg met bemoedigende 

teksten die ter inspiratie door Credo zijn opgesteld. 

Uiterlijk 10 maart kunt u de door u geschreven kaart 

inleveren op de in de uitleg genoemde adressen. Schrijft 

u mee om deze mensen een hoopvolle boodschap te 

kunnen geven tijdens Pasen? Namens het Focusteam 

en het Gevangenenpastoraat van harte aanbevolen! 

 

 


