
 

 

Nieuwsbrief 17 april 2022 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

Bij de diensten – 1e Paasdag 
In de morgendienst op deze 
Paasmorgen gaat ds. G.J. 
Mink uit Sliedrecht voor. We 
lezen het Paasevangelie uit 
Johannes 20:1-18  Muzikale 
medewerking wordt verleend 
door Arie Jaap de Kok 

(orgel), Bart van Genderen (drum), Marieke de Ruiter 
(piano en zang), Ronald Overduin (gitaar en zang), 
Gijsbert van Wingerden (basgitaar en zang), Lotte van 
Genderen (zang) 
In de avonddienst gaat ds. J. Holtslag voor. We sluiten 
nog een keer aan bij het bijbelstudieboekje van de 
vrouwenbijbelstudie. We lezen Markus 16:1-18. 
Daarnaast lezen we het slot van 1 Korinthe 15. In 
dienst zullen we naast twee korte preekjes vooral 
zingen van Pasen. De opstanding van Jezus en de 
overwinning op de dood. De muzikale begeleiding is in 
handen van Scott Bax (orgel/piano) en Esther de Kuiper 
(saxofoon) 

Collecten 
1. Diaconie  (IZB) 
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 
Teus en Alie Korevaar (Vlietweg 3, 
3381 LS) hopen dinsdag 19 april 
50 jaar getrouwd te zijn. Als 
trouwtekst kregen zij mee: “Ik zal 
u zegenen en u zult tot zegen zijn (Genesis 12:1-3). Nu 
naar 50 jaar zijn zij de Heere dankbaar voor Zijn zegen 
en is hun antwoord: Looft den Heer, want Hij is goed. 
(Psalm 136:1) Samen met jullie en jullie kinderen en 
kleinkinderen willen we de Heere danken voor Zijn zegen 
en van harte feliciteren we jullie met dit jubileum. 

 

Kaarten jarige zendingsmedewerkers  
Elke 3e zondag van de maand, zo ook 
vandaag, worden na de morgendienst 
bij beide uitgangen van de kerk een 
beperkt aantal verjaardagskaarten 
voor zendings-medewerkers of hun 
jarige gezinsleden uitgedeeld. Het adres is al voor u op 
de enveloppe geschreven. In de linkerbovenhoek staat 
de verjaardag datum en bij kinderen ook het 
geboortejaar vermeld. Namens de zendingscommissie 
bedankt voor uw medeleven en medewerking. 

Kamp Bladel Spaaractie 
Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg 
genoten van o.a. het brood, met dank aan de vele 
gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer 
meesparen voor het jongerenkamp. De volgende 
spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de 
Grijn, zegels van Bakkerij 't Stoepje en koffiezegels van 
de Albert Heijn. U kunt de munten/zegels kwijt in de 
daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of 
in de brievenbus van Wilhelminalaan 1. 

Chadash 
Dinsdagavond starten deelnemers en geïnteresseerden 
aan de Chadashweek, die van 13-19 augustus is, 
allereerst om 18.30 uur met elkaar op de fiets voor een 
rondje polder. Aansluitend is er vanaf 20.30 uur een 
informatiebijeenkomst in de Rank. Ook geïnteresseerd? 
Wees welkom. Meer info bij ds. Holtslag. 

Agenda 
19-04 Chadash - Rondje fietsen (18.30 uur)  

              - Bijeenkomst Rank (20.30 uur) 
    ,,      Gebedskring, 20.15 uur Rank zaal 2 
20-04  Dreumes/peutergroep Rank,  
            inloop vanaf 08.30 uur  
    ,,      Mannenvereniging, 09.45 uur Rank 
21-04  Kennismaking met proponent Menkveld 
            (onder voorbehoud, zie verderop in nieuwsbrief) 
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Vacature ambtsdrager 
De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 
7 april, voor de nog openstaande vacature van ambts-
drager met een bepaalde opdracht voor ouderling 
ouderenwerk tot enkelvoudige kandidaat gesteld, 
broeder Wout Kwakernaak, Wetering 13. In de 
afgelopen week heeft hij zijn kandidaatstelling 
overdacht en een beslissing genomen. Vandaag zal dit 
in de afkondigingen bekend worden gemaakt. 

Meet me 
Zaterdag 30 april organiseren we 
een middag op/rond Fort Vuren, 
met o.a. een rondleiding in Fort 
Vuren en een museumbezoek. 
Meet Me is voor christenen, 25-45 
jaar, in de Alblasserwaard, 
Vijfheerenlanden en omgeving. Wil jij meer weten over 
het fort, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, WO2, de 
geschiedenis van de streek en/of een gezellige middag 
beleven met leeftijdsgenoten, meld je dan t/m maandag 
25 april aan. Meer informatie en aanmelden vind je op 
meetmevijf.jouwweb.nl. Groeten van Meet Me 

Uitbrengen beroep 
De beroepingscommissie 
heeft op donderdag 7 april 
advies uitgebracht aan de 
kerkenraad en voorgesteld 
een beroep uit te brengen op 
proponent J.H. Menkveld uit 
Dordrecht.  De kerkenraad 
heeft positief gereageerd op 
het advies en is voornemens 
een beroep op hem uit te 
brengen.  

Proponent Menkveld is 28 jaar, getrouwd en sinds 2017 
als kerkelijk werker verbonden aan de Hervormde 
wijkgemeente Krispijn in Dordrecht. Sinds augustus 
2021 heeft hij zich beroepbaar gesteld.  
Bezwaar tegen gevolgde  procedure? 

Volgens de kerkorde is de gemeente in de gelegenheid 
gesteld bezwaar in te dienen tegen de gevolgde 
procedure van het beroepingswerk.  Dit kon tot en met 
afgelopen vrijdag 15 april, schriftelijk en ondertekend, 
bij de scriba, Willem de Zwijgerlaan 21.                           

Als er geen bezwaren zijn ingediend, is het beroep 
gisteren, zaterdag 16 april, ingegaan. Deze zondag zal 
dit bij de afkondigingen bekend gemaakt worden. Ervan 
uitgaande dat er geen bezwaren worden ingediend zijn 
er alvast een aantal afspraken gemaakt.  
Kennismaking met echtpaar Menkveld 

In verband met de komende meivakantie hopen 
proponent Menkveld en zijn vrouw onze gemeente op 
Donderdag 21 april te bezoeken voor kennismaking.  ‘s 
Avonds stellen we de hele gemeente graag in de 
gelegenheid om in zaal 1 van de Rank kennis te maken 
met het echtpaar Menkveld. Om de kennismaking zo 
goed mogelijk te laten verlopen verzoeken we eenieder 
met de volgende tijden rekening te houden: Van19.00 
uur tot 20.00 uur voor alle gemeenteleden; van 20.00 
uur tot 21.00 uur voor (een vertegenwoordiging) van 
alle commissies, besturen, kringen, clubs, 
verenigingen, raden, groepen etc. Om 21.00 uur komt de 
kerkenraad bijeen voor een kennismaking met het 
echtpaar Menkveld.  
Uw gebed en meeleven gevraagd 

We rekenen op uw en jouw aanwezigheid en het 
meeleven en meebidden van u en jou betreffende het 
beroep dat zaterdag wordt uitgebracht en, naar wij 
hopen, mag leiden tot een nieuwe predikant in onze 
gemeente. Hierbij is het ook goed het adres van de fam. 
Menkveld door te geven zodat u hem kunt bemoedigen 
bij het nemen van zijn beslissing. Fam. J.H. Menkveld, 
Huygensstraat 51, 3314 ZC Dordrecht. e-mail: 
voorganger@hervormdkrispijn.nl  

Verdere kennismaking 

Op zondag 1 mei hoopt proponent Menkveld voor te 
gaan in de ochtenddienst. Voor hen die op 21 april echt 
niet in de gelegenheid zijn om met hem en zijn vrouw 
kennis te maken biedt de kerkenraad daarvoor nog 
gelegenheid na de dienst van 1 mei in zaal 1 van de 
Rank. In de week van 25 april is er onder andere tijd 
ingeruimd voor bezichtiging van de pastorie, de Rank, 
ons dorp en een gesprek met de kerkrentmeesters.  

Beslissing beroep 

Uiterlijk zaterdag 7 mei dient proponent Menkveld zijn 
beslissing aan de kerkenraad kenbaar te hebben 
gemaakt. Wij vragen u het beroepingswerk en in het 
bijzonder proponent Menkveld en zijn vrouw in uw en 
jouw voorbede te gedenke 
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