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

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 5e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat Prop. J.W. Sterrenburg uit 

Hardinxveld-Giessendam voor. We lezen Mattheüs 26 

vers 30-46. Muzikale medewerking wordt verleend door 

Leen Donk (orgel), Marieke de Ruiter (piano) en Charlotte 

Venis (fluit). 

De avonddienst wordt geleid door ds. J. Holtslag. In 

deze dienst lezen we twee gedeelten uit het 

Markusevangelie (Markus 14:10-11 en 66-72) en een 

gedeelte uit het evangelie van Johannes (Johannes 

6:60-71). Het eerste gedeelte is behandeld bij de 

VrouwenBijbelstudie. Het tweede gedeelte op de 

catechisatie van 14 en 15 maart. We ontmoeten Judas 

en Petrus en richten ons op het volgen of verlaten van 

de Heere Jezus. De muzikale begeleiding is in handen 

van Scott Baks (orgel/piano) en Loïs Troost (hobo). 

Collecten 
1. Diaconie – Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) 

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

beroepstraining voor de allerarmsten op de Filipijnen. 

Agenda 
30-03  Mannenvereniging, aanvang 09.45 uur, De Rank 

01-04 Ophalen oud papier 

‘’  Collectebonnen verkoop, 18.30–20.00 uur, De 

Rank 

Meeleven 
 Ina Post – van Daalen (Bogerd 7, 3381 DA) is afgelopen 

donderdag opnieuw geopereerd vanwege een abces in 

de buik. Haar situatie is en blijft zorgelijk en we dragen 

haar in de voorbede op voor Gods troon. 

 De gezondheid van Jannie de Groot – Korevaar (A.M.A. 

van Langeraadweg 7 A, 3381 LB) gaat snel achteruit. 

We bevelen haar aan voor de voorbede. Het is haar 

gebed dat zij spoedig naar haar hemelse Vader mag. 

In herinnering 
In de leeftijd van 93 jaar is dinsdag 22 maart overleden 

Elisabeth van Dijk – Rochat. De afgelopen 2 jaar 

woonde zij in de Lange Wei. Hiervoor in Bredero’s Hof. 

Sinds 17 maart 1969 was Bep van Dijk weduwe van 

Klaas van Dijk met wie zij 5 kinderen kreeg. Gedurende 

haar leven heeft zij veel leed moeten ondervinden. 

Naast het verlies van haar man was er ook het sterven 

van haar zoon Geery. Daarnaast was er ziekte en zorg. 

Het is dan ook bijzonder dat zij niet verbitterd raakte, 

maar liefde kon geven en haar humor bewaard bleef. Het 

geloof was nooit helemaal verdwenen uit haar leven, 

maar speelde jaren lang geen rol. De laatste jaren van 

haar leven was ze wel meer bezig met het geloof. Zo 

keek ze onder andere naar Nederland Zingt. Op haar 

sterfbed heeft ze met haar dochters het Onze Vader 

gebeden en gezegd dat tijdens de dienst voorafgaande 

aan haar begrafenis het lied ‘Wat de toekomst brengen 

moge’ gespeeld moest worden. Bij het uitdragen na 

afloop van de dienst van Woord en gebed op zaterdag 

26 maart is dit gebeurd. In de dienst lazen we uit de 

Bergrede, Mattheüs 6:25-34, over het belang van het 

zoeken van he Koninkrijk van God. Aansluitend vond de 

begrafenis plaats op de begraafplaats aan de Kerkweg. 

In de voorbede gedenken we haar kinderen, klein en 

achterkleinkinderen. 

Voortgang beroepingswerk  
Het was even stil rond de berichtgeving over het 

beroepingswerk. Maar als beroepingscommissie 

hebben we niet stil gezeten. De groslijst met potentiële 

kandidaten is opgesteld en in de kerkenraads-

vergadering van  3 maart gepresenteerd, toegelicht en 

besproken. Hierop zijn geen bezwaren gekomen. De 

beroepingscommissie is al begonnen om contacten te 

leggen en te onderzoeken of de kandidaten openstaan 

voor een mogelijk beroep naar onze gemeente. We 

hopen op korte termijn een concreet advies richting de 

kerkenraad te kunnen uitbrengen. We vragen uw en 

jouw voorbede om Gods zegen over het beroepingswerk. 
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Verhuisd 
Een groot aantal gemeenteleden is of gaat de komende 

periode verhuizen. Zo ontvingen we adreswijzigingen 

van: 

 Nico en Annemieke Aalbers. Zij zijn met de kinderen 

komen te wonen aan de Peursumseweg 75, 3381 KV. 

 Johan en Ellen de Vogel zijn met hun kinderen komen 

wonen aan de Zwanenbloem 8, 3381 HD. 

 Jan en Anne-Marie Meerkerk zullen op 14 mei vanaf de 

Giessenlaan 82 verhuizen naar Diep 1, 3381 DH. 

 Ook Lidewij Hardendood is 25 maart verhuisd naar een 

andere groep bij asvz, wat beter bij haar aansluit. Ze is 

de afgelopen 3,5 jaar gegroeid in haar ontwikkeling. Dit 

is voor haar dus een positieve stap. Waar ze God en de 

mensen om haar heen heel dankbaar voor is. Haar 

nieuwe adres is Groenenweer 19, 3363 XP Sliedrecht 

Allen wensen we (alvast) Gods zegen op het nieuwe 

woonadres 

Inloopmoment Kerkapp 1 april 
Heb je vragen over de Kerkapp, het 

installeren of het gebruik ervan? 

Loop dan even binnen in de Rank 

tijdens de collectebonnenverkoop 

op vrijdag 1 april van 18.30 tot 

20.00 uur. Enkele leden van de 

projectgroep Kerkapp staan dan klaar om je te helpen 

en vragen te beantwoorden! Heb je je nog niet 

aangemeld voor de Kerkapp? Dat kan via kerkapp@ 

hervormdgiessenburg.nl. Dit mailadres kun je ook 

gebruiken als je vragen hebt.  

Toerustingsavond kringleiders 
D.V. woensdag 30 maart organiseert de commissie V&T 

een toerustingsavond voor leidinggevenden. Het betreft 

alle leidinggevenden van (jeugd)kringen, Focuskringen, 

Bijbelstudiegroepen etc. Ook personen die van plan zijn 

een kring op te starten zijn welkom. We willen met 

elkaar in gesprek gaan rondom het thema “verlangen”. 

Omdat het al lang geleden is dat we elkaar in dit 

verband gesproken hebben is er ruimte voor 

kennismaking en ontmoeting. Ook nemen we de stand 

van zaken, de knelpunten en werving van nieuwe leden 

door. De avond wordt gehouden in De Rank; inloop met 

koffie/thee vanaf 19:30. Aanvang avond 19:45. Van 

harte welkom! 

Muskathlon@Home – Molentocht editie   
Zaterdag 25 juni is er een nieuwe 

editie van de Muskathlon@Home 

en ook dit jaar willen we de 

uitdaging aangaan om met zoveel 

mogelijk gemeente-leden en 

Giessenburgers mee te doen en dat gaan we doen door 

een (zomer-)Molentocht te organiseren. Wij zetten een 

parcours uit dat de officiële molentocht routes (25, 50 

en 75km) zoveel mogelijk zal benaderen, inclusief een 

stempelpost in elk dorp. Deelnemers kunnen deze 

routes (meerdere keren) afleggen met een zelfgekozen 

sport (hardlopen/wandelen, (race)fietsen, skeeleren 

etc.) en ondersteunen middels sponsoring organisaties 

als Compassion, Open Doors of Tot Heil des Volks. Voor 

meer info zie website of kerkapp of neem contact op 

met Daniel Holtslag (06-13866530). 

 Stapeldiner 

Na een lange periode hebben wij er weer veel zin in: het 

Stapeldiner! Ieder jaar horen we zóveel enthousiaste 

reacties. Dit jaar staat het diner gepland op vrijdag 8 

april. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een 

aantal jongeren (in de leeftijd van 12-18 jaar) willen 

verwelkomen om een hapje mee te eten. U kunt kiezen 

voor welk gerecht dit is. Het voorgerecht is om 19.00, 

het hoofdgerecht vanaf 19.45 en het nagerecht om 

20.45 uur. U kunt zich aanmelden bij Daniël Holtslag via 

0613866530 óf Email: stapeldiner@outlook.com. Geef 

daarbij aan:  

- welke gang(en) u voor uw rekening wilt nemen 

- hoeveel jongeren er maximaal mogen komen 

- uw emailadres én huisadres 

- telefoonnummer waarop u tijdens de avond (indien 

nodig) bereikbaar bent. 

Na aanmelding ontvangt u van ons zo snel mogelijk 

terugkoppeling. Alvast ontzettend bedankt!  We kijken 

er naar uit!  

Voor vragen kunnen jullie bellen of mailen naar 

stapeldiner@outlook.com of mij een appje sturen: 

0623138703. 

  

 


