
 NIEUWSBRIEF 19 JUNI 2022 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 
 

 

 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. Wat lezen 

mensen wanneer ze ons ontmoeten? Deze vraag staat 

deze morgen centraal wanneer we lezen over het zijn van 

een brief van Christus. Dit vanuit 2 Korinthe 3:1-6. Het 

gaat hier over onze identiteit. Ligt deze vast in Christus?. 

Muzikale medewerking wordt verleend door Anneke van 

Genderen (orgel), Bart van Genderen (drum), Lotte van 

Genderen (zang/gitaar/dwarsfluit), Marieke de Ruiter 

(zang/piano) en Gijsbert van Wingerden (zang/basgitaar).  

In de avonddienst gaat ds. D. van Vreeswijk uit Gouda 

voor en bereiden we ons voor op de Viering van het Heilig 

Avondmaal van zondag 26 juni. We lezen uit 

Handelingen 18 : 24 – 19 : 7. Muzikale medewerking 

wordt verleend door Robert van Eijl (orgel/piano) en 

Liezeke Schakel (saxofoon) 

Collecten 
1. Diaconie - Werelddiaconaat 

2. Werk in plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
20-06 Censura Morum, 19:00-19:30 uur, Kerkweg 1B. 

22-06 Stemmingsvergadering, 19 .30 uur, in de kerk 

23-06 Open Focus Avond, aanvang 19:45 uur. 

Bedankt 
Beste mensen, hartelijk bedankt voor de vele kaarten, 

lieve woorden en attenties n.a.v. ons 40-jarig huwelijks-

jubileum. Wat een zegen zo de verbondenheid met God 

en Zijn gemeente te ervaren. 

Met een hartelijke groet, van Bas en Margriet de Hoop 

Kaarten voor zendingsmedewerkers 
Elke 3e zondag van de maand, zo ook deze zondag, 

worden na de ochtenddienst bij beide uitgangen van de 

kerk een beperkt aantal verjaardagskaarten voor 

zendingsmedewerkers 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 het versturen van de kaart. 

Meeleven 
 Joop van der Sande (van Wenastraat 37, 3381 BK) is 

afgelopen dinsdag opgenomen in het Beatrixziekenhuis. 

Wat in eerste instantie een herseninfarct leek, blijkt 

een tumor in het hoofd te zijn. In de voorbede gedenken 

we hem en zijn vrouw en allen rondom hen. 

 Arie de Kreij (Van Delfstraat 42, 3381 BH) heeft 

afgelopen maandag een nieuwe heup gekregen. Er is 

dankbaarheid dat de operatie goed is verlopen. Hij 

mocht dinsdag al weer naar huis. We bidden voor hem 

om een goed herstel. 

Verkiezing wijkouderling  
Voor de vacature van wijkouderling, die is ontstaan door 

invulling van de vacature ouderling ouderenwerk door Lo 

Boer, heeft de kerkenraad in haar vergadering van 

donderdag 2 juni, uit de eerder ingediende namen, in 

alfabetische volgorde het volgende dubbeltal opge-

steld; Martijn Donk en Sjaak Timmermans. Alle be-

lijdende leden van onze gemeente worden van harte 

uitgenodigd voor de stemmingsvergadering die wordt 

gehouden in de kerk op woensdag 22 juni, die om 19.30 

uur precies begint. U wordt gevraagd te bidden voor 

genoemde broeders en ook dat in de vacature spoedig 

mag worden voorzien.   

Viering Avondmaal 
Op zondag 26 juni is er de viering van het Heilig 

Avondmaal. Mede n.a.v. reacties die er waren op de 

ervaringen in coronatijd is vanuit een werkgroep binnen 

de kerkenraad nagedacht over de opzet van de viering. 

De viering vindt plaats in de kerk in beide diensten en 

tijdens de morgendienst in de Rank. Daarbij is gekozen 

voor een opstelling waarbij de belijdende leden die 

willen deelnemen weer aan tafel gaan. Aanvullende 

informatie staat in het bericht op de website 

https://hervormdgiessenburg.nl. Tijdens de morgen-

dienst kunnen de kinderen van de basisschool na de 

eerste avondmaalstafel naar een eigen bijeenkomst in 

De Rank. We zien uit naar goede diensten in 

verbondenheid met Christus en elkaar. 
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Open Focus Avond 23-06-2022 
Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil 

maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in 

wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met 

Jezus. Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-

thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onder-

zoeken en met elkaar bespreken. Het thema van deze 

avond is ‘Een brief Jezus’ en zal door IZB traject-

begeleidster Marije van den Berg geleid worden. Kom jij 

ook een keer langs op deze avond? Van harte welkom! 

Inloop 19:30 met koffie en thee, aanvang 19:45 uur. 

In Bewegingsopdracht  
Tijdens de Focusdienst denken we na over ‘Een Brief 

van Jezus’. De opdracht die we hier aan koppelen luidt 

als volgt:  ‘Laten we gezamenlijk bidden dat we door 

Christus meer vertrouwen hebben op God (2 Kor. 3: 4), 

waardoor we Zijn heerlijkheid laten zien.’ 

Schoonmakers Dabar gezocht 
Zoals u weet wordt er druk gewerkt om de Dabar pop-

up camping te realiseren in Oud-Alblas. Na een week 

kamperen, vertrekken de gasten straks op vrijdag-

avond. Op zaterdagmorgen moeten alle accommodaties 

en sanitair worden schoongemaakt (10:00-14:00). 

Voor zaterdag 23 Juli hebben we nog 5 schoonmakers 

nodig! Samen met Giessen-Oudekerk zijn we deze dag 

verantwoordelijk voor het schoonmaken van de 

caravans, tenten en sanitair. Dus heeft u nog een gaatje 

in uw agenda, wilt u zich dan opgeven bij Theo Terlouw 

Kerkhoflaan 17, Fam.terlouw1999@gmail.com. 

Hulde voor inzameling oud papier 
Bij de seizoensafsluiting van het jeugdwerk werd Jan 

de Jong letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. 

Veertig jaar lang heeft Jan de Jong zich ingezet voor het 

“Oud papier”.  Juist vanuit de jeugd werd Jan bedankt. 

De opbrengst kwam en komt ten goede aan het 

jeugdwerk.  Jan zorgde steeds voor een prima verloop 

en een mooie opbrengst van de oud-papierinzameling in  

Giessenburg. Zo regelde hij chauffeurs, vrijwilligers, 

afspraken met Waardlanden over routes, prijzen, 

vergunningen, roosters enz. Hij hield veel contact met 

bewoners en vrijwilligers voor een goede gang van 

zaken. Al met al een zeer gewaardeerde inzet. 

Inmiddels is de coördinatie overgedragen aan Jan van 

der Vlist. Ook zo iemand die vanuit goede contacten het 

nodige wil regelen en aanpakken. Bedankt en succes. 

 

Wie leest er nou nog?! 
Het gebruikte boekenwinkeltje in 

de Rank bestaat al ruim 11 jaar. 

Je zou denken: het zal z’n langste 

tijd wel gehad hebben, want: wie 

leest er nog tegenwoordig? Nou, 

dat valt verbazend mee hoor! Of 

het nu gaat om jeugdboeken, romans, gedichten-

bundels of welk genre dan ook, er is veel belangstelling! 

Dat maakt ons, de vrijwilligers in het boekwinkeltje, 

echt blij. Want, al lezend leren we veel en stimuleren 

o.a. ons voorstellingsvermogen. We nemen deze 

gelegenheid graag te baat om al degenen die boeken 

aanleveren én natuurlijk de kopers van boeken te 

bedanken! De opbrengst voor aflossing van de lening, na 

de bouw van de Rank, groeit mooi mee met de 

Giessenburgse leeslust, Inmiddels al ruim 52.000 euro! 

Boeken en koffie met… 
We schreven het al: meer dan 11 jaar 

bestaat het boekwinkeltje in de Rank. 

Eigenlijk de 3e locatie al. Na de start in de 

woonkamer en keuken van de oude 

boerderij, vervolgens enkele jaren in de 

oude Rank en nu op een prachtige plek in 

het nieuwe gebouw. Helaas door corona een periode 

gesloten geweest, daarna een poos zonder koffie… tja, 

dan is het toch niet helemaal compleet. Maar nu kan 

het weer! Koffie en koeken, koffiedrinken met elkaar. 

Ontmoeting! Heerlijk toch?! Op de foto het nieuwe 

welkomstbord. Dank aan de makers! Waai gerust eens 

bij ons aan. Welkom! 

Oproep: hulp bij inzameling boodschappen 
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli staat de Stichting 

Voedselbank bij ‘onze’ AH om boodschappen in te 

zamelen. Wij zoeken nog 2 personen die op zaterdag 2 

juli van 14.00 tot 16.00 uur mee kunnen helpen. 

Opgeven, liefst zo spoedig mogelijk,  kan bij Annemarie 

Verspuij, tel. 06-15125134. Alvast hartelijk dank! 

Examenuitslag 
Afgelopen woensdag hebben de examenkandidaten van 

basis- en kaderberoepsgericht de uitslag vernomen. 

Felicitaties voor allen bij wie de vlag uit mocht en zegen 

gewenst. Sterkte gewenst als de vlag niet uit mocht en 

kracht en zegen voor het vervolg. 


