
 NIEUWSBRIEF 27 NOVEMBER 2022 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 1e adventszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen 
een gedeelte dat zowel doet denken aan advent, als ook 
aan het tegenovergestelde: Genesis 16. In de dienst 
doet Rick van Genderen verslag van zijn belevenissen 
rondom de Muskathlon. De muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door Scott Baks (orgel/piano). 
De avonddienst is een jeugddienst. "What do You want 
from me?!" Dominee Van Oordt uit Delft neemt ons mee 
in de vraag wat God nou eigenlijk van je wil. Een hele 
set regels en geboden naleven? Eén of twee keer per 
zondag naar de kerk? Allerlei ingewikkelde rituelen 
uitvoeren? We lezen Mattheüs 5 : 43-48 en Jesaja 58 : 
1-10. De muzikale begeleiding is in handen van Chris 
van Veldhuizen (orgel), Feline van Tuijl (piano), Ruth van 
Veldhuizen (dwarsfluit), Willemieke Goossens (percus-
sie), Daniël Holtslag (basgitaar en zang) en Maartje van 
Druten (zang). Graag zien we je in de dienst! De 
Jeugddienstcommissie 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
theologische toerusting in Mozambique. 

Agenda 
29-11 Gebedskring, 20.15 uur Rank zaal 2 
02-12 Ophaalavond oud papier  
03-12 Tweedehands boekenwinkeltje,10.30–15.30 uur 

Huwelijksjubileum 
• Maandag 28 november zijn Jan en Anja Vink (Willem de 

Zwijgerlaan 10, 3381 BM) 25 jaar getrouwd. Van harte 
willen we jullie en Annemarieke en Patrick feliciteren 
met dit jubileum en wensen we jullie Gods zegen en 
nabijheid toe. God is getrouw. Hij zal er zijn. Ook nu in 
deze periode van wachten op de hersteloperatie. 

• Op donderdag 1 december hopen Sander en Jannie aan 
de Wiel (Van Wenastraat 6, 3381 BL) 50 jaar getrouwd 
te zijn. Wij feliciteren jullie en jullie kinderen en 
kleinkinderen van harte met dit jubileum en wensen 
jullie Gods zegen toe. 
 

Meeleven 
Arie van Noordennen (Johan de Kreijstraat 34, 3381 
DG) zal voorlopig bedrust moeten houden. Door een val 
met de bakfiets liep hij een scheur op in de heup en dat 
zal moeten genezen door een aantal weken de heup niet 
te belasten. We hopen op een goede genezing en 
wensen hem sterkte en Gods zege toe. 

Muziek rondom morgendienst 1e advent 
Voor de dienst klinkt een improvisatie op gez. 128 
(adventslied) “Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer”. 
Het lied accentueert ons voortdurend adventsleven; de 
afwachting op de terugkeer van Christus terwijl we in 
moeite en strijd verkeren ‘in ons verloren paradijs’. Ik 
zal na één keer de melodie gespeeld  te hebben, over 
alle zes de coupletten een klankbeeld schetsen met de 
telkens de melodie daarin verwerkt. Tussen ieder 
klankbeeld is een korte stilte. U kunt de tekst dus 
meelezen  /beleven! 
Tijdens de collecte speel ik, gez 122: “Nun komm’ der 
Heiden Heiland.” op een zeer emotionele, verstilde 
bewerking van J.S. Bach. Van origine is dit lied 
verbonden met de eerste adventszondag. Het 
reflecteert op de heilsgeschiedenis, met als accent de 
Redder voor Joden én heidenen: Christus.  
Na de dienst klinkt gez. 116: “Es kommt ein Schiff, 
geladen”. De tekst van die lied stamt waarschijnlijk uit 
de 14e eeuw; de melodie uit 1608. De dichter vergelijkt 
op een allegorische manier de zwangere maagd Maria 
met een schip dat is geladen met een kostbaar Goed. 
Het schip hecht zijn anker aan de aarde, waar het 
Woord vlees wordt in Bethlehem. Ik speel een verstilde, 
haast mystieke bewerking van Max Reger.  Scott 

Actie Cirkel 2022 (update) 
De cirkel geeft weer 
wat we als gemeente 
nog nodig hebben om 
quitte te spelen. Dit 
bedrag bestaat uit de 
geplande inkomsten 
van de komende 

weken + het tekort tot nu toe, samen een bedrag per 
25 november van € 98.832,-. Dank voor alle bijdragen! 
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Klusjes voor Kapuna Life School Papoea 
Op dinsdag 29 november is Anne Harkema (zus van ds. 
Menkveld) langs geweest op de club. Midden in de 
jungle van het land Papoea - Nieuw Guinea ligt een klein 
dorpje genaamd Kapuna. In dit dorpje staat de Kapuna 
life school. Op deze school zitten 86 leerlingen. Wij 
doen klusjes om deze school te helpen om school-
materialen te kunnen kopen. Helpt u ons mee? Mag ik 
voor u een klusje doen? Al het geld dat we ophalen, 
wordt door de diaconie van de kerk verdubbeld! 

Tussentijdse Focus evaluatie 
Als kerkenraad willen wij u allen vragen, - wanneer u dit 
nog niet gedaan heeft - de online enquête van de 
tussentijdse Focustraject-evaluatie in te vullen. Met 
deze enquête onderzoeken we of we op de goede weg 
zijn met het Focustraject en de begeleiding daarvan. 
Het doel van de enquête is dat we leren wat we voor 
volgend jaar vast moeten houden en wat anders aan te 
pakken. Uw feedback is hiervoor enorm belangrijk voor 
ons. Invullen kan deze hele week nog via de 
link op onze website of de QR-code. 
Save the date: Donderdag 8 dec. Open Focus 
avond,  thema  ‘Onze Vader’. 

Gezellige Meet Me avond  
Op vrijdagavond 9 dec. houden we een gezellige 
Soosavond voor christenen tussen de 25-45 jaar in de 
Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. Er kan 
gezellig gepraat worden en/of spelletjes gespeeld 
worden of... We gaan zien wat de avond brengt. Je bent 
vanaf 20.00 uur welkom in De Soos in Giessen-
Oudekerk, Oudekerkseweg 68. Kom jij ook? 
Kijk op meetmevijf.jouwweb.nl voor meer info 
en opgeven.Groeten het Meet Me netwerk. 

Nieuwe gebedskalender 
De nieuwe gebedskalender wordt volgende week 
uitgedeeld. We komen tegemoet aan de wens om de 
gebedspunten een dag eerder te vermelden. Velen 
geven aan dat zij de gebedskalender ’s avonds 
gebruiken (op de kerk app ‘Scipio’). Het overzicht van 
de hele gebedskalender blijft te 
lezen op papier en op de website. 
De gebeden die in de eerste week 
staan, zijn genoteerd door een 
gespreksgroep. Voor het aanleveren 
van gebedspunten, mail naar 
annemarieverspuij@live.nl  

 

Break in de week – Oude metalen 
Wat een prachtig initiatief is dit! Want: er wordt een 
forse opbrengst gerealiseerd! We horen en lezen er 
regelmatig over. Bijkomend voordeel is het hergebruik 
van oud ijzer, koper, lood, aluminium en zelfs ook goud. 
Maarre, wie zijn de mensen achter dit initiatief eigenlijk. 
Wat zijn hun drijfveren en kunnen we wat meer info 
krijgen over de besteding van de gelden…  Als 
journalisten van Break in de Week zijn we er eens 
achteraan gegaan en het resultaat is een uitzending die 
vanaf wo 30 nov. 19.30 uur beschikbaar is 
op Youtube, kanaal WijzijnHG. Kijk en 
luister mee. Oordoppen aanbevolen ‘-) 

Adventsnummer Petrusmagazine 
Het Adventsnummer van het Petrusmagazine is uit met  
artikelen over gemeenteleden, gemeen-ten en de 
wereldwijde kerken. Deze keer met een bijlage voor de 
kinderen. Belangstelling? Neem een gratis abonnement 
via www.Petrusmagazine.nl. 

DE-punten en producten kerstpakket 
Jaarlijks houden we voor kerst een (extra) inzameling 
voor de voedselbank van Giessenlanden-Zederik. Is 
deze actie nog wel nodig nu er al zoveel binnenkomt via 
de prachtige en goed gesteunde actie van de voedsel-
bankjes in ons dorp? Er is één duidelijk antwoord: Ja 
zeker. Inmiddels lopen de aanmeldingen op tot boven de 
100 gezinnen die leven onder de armoedegrens. En er is 
ook de oproep voor degenen die moeite hebben om hulp 
te vragen, terwijl de zorgen soms sterk toenemen: 
schroom niet om je aan te melden bij de voedselbank. 
Meer info: www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl. 

• We verzamelen weer de D.E. punten van koffie en 
thee. Voor elke 600 punten krijgt de voedselbank een 
gratis pak koffie om uit te delen bij de pakketten. Graag 
gesorteerd in stapeltjes/enveloppen met vermelding 
van aantal punten inleveren. Dat scheelt veel werk. De 
bonnen kunnen in de voedselbankjes worden gelegd.  

• Daarnaast de volgende oproep: Blijf van harte de 
producten aanvullen zoals nu dagelijks/wekelijks 
gebeurt in de voedselbankjes. Dankbaar worden de 
producten in ontvangst genomen en verdeeld. Zo 
mogelijk mag het voor deze maand iets extra zijn. 
Daarbij wordt gedacht aan m.n. koffie, thee en koekjes. 
Voor beide acties staat er een doos/extra bankje bij de 
toreningang en in de Rank. De voedselbank verwerkt het 
nodige in de kerstpakketten. Van harte aanbevolen 
namens de diaconie. De acties  lopen t/m 11 dec. 
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