
                                  Nieuwsbrief 5 juni 2022 

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 1e Pinksterdag 

In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. Hoe 

concreet of vaag is Pinksteren? Deze vraag zal de rode 

draad zijn in de prediking. Blijft de uitstorting van de 

Heilige Geest vaag en ongrijpbaar of is het concreet te 

maken. Misschien wel in het zingen van Aqua Viva dat 

medewerking verleent aan deze dienst. Hoe concreet is 

het in jouw leven. Spreek jij in een taal die vreemd is 

voor de mensen om je heen? We lezen uit Handelingen 

2:1-4; 14-18; 22-24; 32-33; 36-39. Muzikale 

medewerking wordt verleend door Anneke van Genderen 

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

De avonddienst wordt geleid door D.M. Heikoop uit 

Katwijk. We lezen uit Handelingen 2:1-13, 36-40. De 

muzikale begeleiding is in handen van Scott Baks 

(orgel/piano).              

Collecten 

1. Diaconie  

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

3. Pinksterzendingscollecte GZB 

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 

van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 

08-06 Focus-avondwandeling, 19.30 uur De Giessenhal 

08-06 Open repetitieavond Aqua Viva, 20.30 uur, Rank 

Bedankt 

Gemeente, hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen 

en attenties die we mochten ontvangen voor ons 50-

jarig huwelijksjubileum. Het was overweldigend. 

Hartelijke groet, Arie en Janny de Jong. 

Nieuw ingekomen 
Hartelijk welkom heten we dhr. en mw. L. Trouwborst - 

Touwslager. Zij zijn pas komen wonen aan de 

Meanderhof 15, 3381JN. We hopen dat u zowel in het 

dorp als in de gemeente zich spoedig thuis zult voelen. 

Awake 

Vanavond gaat er weer een nieuw Awake-event 

plaatsvinden. Daar zal gastspreker Michiel Dubbelman  

het gaan hebben over het thema: "How to change 

deeply” . Tijdens de avond neemt de spreker ons mee in 

het thema, is er ruimte voor interactie, gebed en 

aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. 

Het event vindt plaats in de Maranathakerk en start om 

20:00, inloop vanaf 19:45. Awake is vóór jongeren 

(doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? Tot dan! 

Vanuit de kerkenraad 
In de junivergadering van de kerkenraad is met de 

nieuwe ambtsdragers o.a. gesproken over de 

aandachtspunten voor het nieuwe seizoen. Nu het 

beroepingswerk en de Coronatijd minder aandacht 

vragen, willen we ons weer sterker richten op visie en 

beleid. In een werkgroep is daar al intensief over 

gesproken. Vanuit de gemeente zijn ook diverse 

reacties en vragen gekomen. Wat vinden we belangrijk 

betreffende het gemeentezijn? In juli hoopt de 

werkgroep het visiestuk te presenteren in de 

kerkenraad. Vervolgens zal in de gemeente daarop 

reactie worden gevraagd van jong en oud. Op een 

gemeenteavond (wellicht in oktober) kan dit nader 

besproken worden en ook input worden gegeven voor de 

diverse onderdelen van het nieuwe beleidsplan. 

Uiteindelijk hopen we het nieuwe plan begin 2023 vast 

te stellen. 

Jaarrekening 2021. 
De jaarrekeningen van de diaconie is opgemaakt. De 

rekening geeft een voldoende positief resultaat. 

Daarvoor is dankbaarheid. In de kerkenraadsvergadering 

van 2 juni is de jaarrekening vastgesteld. Voor de leden 

van de gemeente is er gelegenheid om de jaarrekening 

in te zien of daar vragen over te stellen. Daarvoor kunt 

u tot 13 juni contact opnemen met dhr. Jaap van Oenen 

penningmeesterdiaconie@hervormdgiesswenburg.nl. 
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Muskathlon Molentocht 
Laatste kans om aan te melden! Doe jij met ons mee 

met de Muskathlon@Home op zaterdag 25 juni? Dit 

jaar organiseren we een speciale Molentocht editie 

waarbij we met zoveel mogelijk mensen, jong en oud, 

sportend de routes van de Molentocht gaan afleggen 

om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen voor het 

goede doel. Wij zetten een parcours uit dat de officiële 

molentocht routes zoveel mogelijk zal benaderen, 

inclusief stempelposten. Deelnemers kunnen deze 

routes afleggen met een zelfgekozen afstand en sport 

(hardlopen/wandelen, (race)fietsen, skeeleren etc.) en 

halen hiermee geld op voor kinderen in armoede, 

vervolgde christenen of vrouwen die vastzitten in 

gedwongen prostitutie. Al bijna 100 mensen hebben 

zich aangemeld. Wil jij ook meedoen als deelnemer of 

vrijwilliger bij 1 van de stempelposten? Geef je dan 

uiterlijk woensdag 8 juni op bij Daniel Holtslag (06-

13866530). Voor meer info zie hervormd 

giessenburg.nl/muskathlonhome-molentocht-editie/. 

Into the Wild!  

Vijf dagen lang trokken we door de wildernis van het 

prachtige Femundsmarka. Een ongerept natuurgebied 

in het oosten van Noorwegen. Uitgestrekt, vol schit-

terende meertjes, ruige rotsvlaktes, snelstromende 

rivieren, verraderlijke moerassen en wildlife. Met zware 

bepakking legden we ruim 60km af door regen, sneeuw 

en zonneschijn. De weg zoekend door moerasgebied, 

springend over stenen en beken, wadend door ijskoude 

rivieren terwijl we navigeerden met kaart & kompas. We 

sliepen in onze tenten, leefden vanuit onze backpack en 

warmden onszelf op bij een kampvuur. Ook op geestelijk 

vlak zijn we de diepte in gedaan. We hebben elkaar 

beter leren kennen dan ooit te voren. We zijn opnieuw 

uitgedaagd om ons leven met God te gaan, samen als 

broeders, kinderen van de Vader! Dankbaar voor dit 

prachtige avontuur! Meer zien? Kijk op Scipio! 

Sponsorwandeling voor Open Doors 
Zaterdag 21 mei hebben we met ruim 70 vrouwen uit 

Giessenburg en omgeving de sponsorwandeling gelopen 

voor Open Doors. We kijken dankbaar terug op een goed 

verlopen en mooie wandeling en een gezellige high-tea 

met elkaar als afsluiter. Het mooie bedrag van ruim 

6000 euro is  hiermee opgehaald. De opbrengst is 

bestemd voor de vervolgde christenen in Nigeria. Alle 

wandelaars en sponsoren nogmaals heel hartelijk dank! 

 

Interkerkelijkkoor “Aqua Viva” 
Op woensdag 8 juni 2022 houdt Aqua Viva een open 

repetitie avond, aanvang 20.30 uur. Een ieder die graag 

zingt is hartelijk welkom. Onze dirigent is Martin Klop. 

Ook nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom. Onze 

repetities worden gehouden in ‘De Rank’, Dorpsstraat 

55 te Giessenburg. De repetitietijden zijn op woensdag-

avond van 20.30  tot 22.00 uur. Voor info zie onze 

website: www.aquavivagiessenburg.nl. 

Focus avondwandeling 
Hou je van wandelen met een goed gesprek? Kom dan 

woensdag 8 juni om 19:30 naar sporthal De Giessenhal, 

van daaruit gaan we een mooie wandeling maken. Deze 

keer willen we met elkaar in gesprek over getuige zijn 

n.a.v. Hand.1:1-14. Lees dit Bijbelgedeelte thuis alvast 

ter voorbereiding door en wandel met ons mee! 

Examenuitslag 
Voor de eindexamenkandidaten breekt een spannende 

week aan. De examenuitslag. Mag de vlag uit of is het 

wachten op de herexamens of op volgend jaar. Hoe het 

ook gaat, weet je geliefd door God. Je identiteit en hoe 

waardevol je bent, vind je in Jezus Christus. 

Liederen Aqua Viva 

 Waar de mensen dwalen in het donker 

 Dit is een morgen als ooit de eerste 

 Tienduizend redenen (KLR 244) 

 Mijn ziel verlangt naar de Heer. 

 Een toekomst vol van hoop (KLR 187) 


