
 
NIEUWSBRIEF 13 MAART 2022 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 3e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat Prop. D.A. Burggraaf uit Arkel 

voor. We lezen 2 Samuel 15 : 14 - 30 en Johannes 14 : 

27 - 31 en 18 : 1 - 5. Muzikale medewerking wordt 

verleend door Arie-Jaap de Kok (orgel), Marieke Donk 

(piano) en Esmee In ’t Veld (dwarsfluit). 

De avonddienst wordt geleid door ds. J.C. van Trigt uit 

Gouderak. We lezen Lukas 21 : 5 – 38. De muzikale 

begeleiding is in handen van Anneke van Genderen 

(orgel/piano) en Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit). 

Collecten 
1. Plaatselijk Jeugdwerk / HGJB 

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

beroepstraining voor de allerarmsten op de Filipijnen. 

Agenda 
15-03 VrouwenBijbelstudie,  9.00 uur 

17-03 VrouwenBijbelstudie,  9.00 uur 

Huwelijksjubileum 
Piet en Metta van Holten (Heul 16, 3381 DC)  zijn 

vrijdag 18 maart 40 jaar getrouwd. Graag willen we hen 

samen met kinderen en kleindochter feliciteren met dit 

jubileum en wensen we jullie Gods zegen toe. 

Kaarten Stichting De Ondergrondse Kerk 
Vandaag worden er weer kaarten uitgedeeld voor SDOK. 

U kunt als gemeentelid een bemoediging toevoegen 

(volgens bijgevoegde voorwaarden) om de vervolgde 

Christenen een hart onder de riem te steken. Deze keer 

willen we Haile Nayzgi centraal zetten. Christenen 

lijden erg onder het regime van president Isaias 

Afewerki in Eritrea. De autoritaire regering ziet ‘illegale’ 

christelijke stromingen als een bedreiging. Meer dan 

duizenden christenen zijn het land ontvluchten of 

gevangen. Haile Nayzgi werd op 23 mei 2004 opgepakt. 

Hij mag geen contact met zijn vrouw en kinderen 

hebben, inmiddels  is zijn gezin gevlucht naar Sudan. 

 

Meeleven 
 Afgelopen zondag heeft Peter den Dikken (Johan de 

Kreijstraat 10, 3381 DG) bij een val in huis zijn heup 

gebroken. We zijn dankbaar dat de operatie goed 

verlopen is en hij donderdagmiddag thuis mocht komen. 

We bidden om Gods zegen over het verdere herstel. 

 Afgelopen week is ook Maarten Schep (Hof van 

Giessen-Nieuwkerk 19, 3381 JM) opgenomen in het 

ziekenhuis. Hoewel de eerste berichten vragen 

opwierpen over de ernst, lijkt het mee te vallen. In de 

voorbede willen we hem gedenken. 

Collectebonnenverkoop 
Collectebonnenverkoop kan online en fysiek op de 1ste  

vrijdag van de maand in de Rank. Voorlopig op 1 april, 6 

mei en 3 juni van 18.30 – 20.00 uur. 

Flessenactie Sam& voor alle kinderen 
De jongens en meisjes van de clubs van groep 5 t/m 7 

hebben de afgelopen tijd flessen ingezameld en met 

elkaar hebben ze het mooie bedrag van €265,20 

opgehaald. Superfijn dat jullie voor andere kinderen 

zoiets moois hebben kunnen doen. Iedereen ontzettend 

bedankt! 

Rondreis door de Bijbel 
Jezus is de moeite waard! Dat is wel het hoofdthema 

van de brief aan de Hebreeën. Lees er bijvoorbeeld 

hoofdstuk 9 maar eens op na. Toch is er het risico in de 

moderne samenleving dat we wegdrijven van Hem. De 

schrijver wil helpen om trouw te blijven en niet te 

verslappen, ondanks allerlei onzekerheden en moeilijke 

omstandigheden. Tijdens de Bijbelcursus willen we de 

brief verkennen en ons daardoor laten bemoedigen!  

Wanneer: donderdagavond 24 en 31 maart en  

7 april 

Aanvang:  20:00 uur  

Waar:    24-3 de Rank,  

31-3 en 7-4 de Oude School 

Eigen bijdrage: 10 euro 



 

_____________________________________________________________________________ 

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. 

 

Paasgroet 
Zaterdag 9 april willen we graag weer de paasgroet 

gaan verspreiden. Dit keer kunnen we -als het goed is- 

weer gezamenlijk starten (10 uur in de gereformeerde 

kerk) om daarna de paasgroet rond te brengen! 

Wellicht wordt u volgende week gebeld met de vraag 

om mee te helpen, maar zelf opgeven mag ook. Dit kan 

bij Dinella Visser (06 22472324). We vragen uw gebed 

rondom deze paasgroet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieavond steunpunt Mantelzorg  
Wat is mantelzorg? Waar kan ik  terecht voor mijn 

vragen? Voor allen die met mantelzorg hebben te maken 

of er belangstelling voor hebben wordt door Welzijn 

Molenlanden een avond belegd. Deze is niet op 15 maart 

maar op maandag 14 maart  van 20.00 uur tot 21.30 

uur in de Dorpskamer bij de Til. Ieder is van harte 

welkom. Eventueel kunt u mailen naar info@ 

welzijnmolenlanden.nl of bellen naar 085- 0066089. 

 


