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NIEUWSBRIEF 10 APRIL 2022 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 7e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. In deze 

dienst zullen zes gemeenteleden belijdenis van het 

geloof afleggen. Dankbaar mogen we als gemeente 

deze dag vieren voor Gods aangezicht. Vanuit de Bijbel 

lezen we deze zondag Johannes 8:1-11. Een Schrift-

lezing die aansluit bij het focusgesprek 1.5, maar waar 

deze keer geen focus kringavond of focusopdracht aan 

verbonden is. Muzikale medewerking wordt verleend 

door Arie-Jaap de Kok (orgel), Bart van Genderen 

(piano), Joyce Rietveld (gitaar), Ruth van Veldhuizen 

(dwarsfluit), Daniël Holtslag en Maartje Rietveld (zang).  

De avonddienst wordt geleid door ds. J. v.d. Kolk uit 

Ede. We lezen Jesaja 5 : 1-7 en Mattheus 21 : 33-46. 

De muzikale begeleiding is in handen van Robert van Eijl 

(orgel/piano) en Liezeke Schakel (saxofoon). 

Collecten 
1. Diaconiecollecte Open Doors 

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

3. Inventaris en onderhoud gebouwen 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

beroepstraining voor de allerarmsten op de Filipijnen. 

Huwelijksjubileum 
Zaterdag 16 april zijn Jan en Marjan Both (Doetse 

Vliet 11, 3381 HA) 40 jaar getrouwd. Van harte 

feliciteren we hen met dit jubileum. We wensen hen 

Gods zegen toe met kinderen en kleinkinderen. 

Agenda 
11-04 Censura Morum, 18:30-19:00 uur in de pastorie  

12-04  Afsluitmorgen VrouwenBijbelstudie, 9.00 uur  

15-04 Goede Vrijdag, kerkdienst 19.00 uur, viering 

Heilig Avondmaal 

Kopij ‘Zaaier’  
‘De Zaaier’ zal deze week één dag eerder uitkomen. De 

kopij graag aanleveren vóór maandag 11 april 09.00 uur.  

e-mail: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl.  

Zondagsschool 
Hoi jongens en meiden, Het is bijna zover! We gaan met 

elkaar afscheid nemen van jullie, groep 8. We blijven 

jullie vast nog vaak zien, maar niet meer op de 

zondagsschool. Vandaag oefenen we met alle groepen 

in de kerk voor de afscheidsdienst, zodat het een mooi 

afscheid wordt met muziek, liederen, gebed en woorden 

die jullie mogen meedragen in je hart. Want... Uw Woord 

is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Zien 

we jullie zo? Er staat in de Rank drinken en wat lekkers 

klaar. Groetjes van de leiding 

Open Doors 
Nu de kerkgang weer op normale 

wijze door kan gaan, kunnen we 

ook weer “ouderwets” de 

vervolgde Christenen van Open 

Doors een gezamenlijke kaart ter bemoediging sturen. 

Bij de ingang van de kerk zullen de kaarten liggen, 

waarop u uw naam kunt bijschrijven.  

Deze keer zullen Charity en Sele uit Nigeria de kaart 

ontvangen. Charity leeft met haar gezin in voortdurende 

onzekerheid na een aanval door Boko Haram strijders op 

hun dorp. Sele kan dankzij Open Doors naar school waar 

hij de kans krijgt om te groeien in zijn geloof.  

Dreumes-/peutergroepje 
Je kindje speelt met andere kindjes en jij geniet van een 

kopje koffie. Klinkt aantrekkelijk, niet-waar? Op woens-

dagochtend zijn jij en je dreumes/peuter van harte 

welkom in De Rank om daar andere ouders te treffen en 

het met elkaar te hebben over koetjes en kalfjes, 

geloofszaken en opvoeding. Met de kinderen worden 

christelijke liedjes gezongen en een Bijbelverhaal wordt 

voorgelezen. Het wordt door ouders ervaren als gezellig, 

laagdrempelig en als een manier om andere ouders 

(beter) te leren kennen. Kom gerust eens aanwaaien! 

Inloop vanaf 8.30 uur. Nog tot aan de meivakantie, 
iedere woensdag van 8.30 tot 10.30 uur in De Rank. 


