
 
NIEUWSBRIEF 18 DECEMBER 2022 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 4de adventszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen 

de lofzang van Maria uit Lukas 1:46-56. De moeder van 

Jezus spreekt hier over de ziel en over het groot maken 

van God. Ze maakt zichzelf klein om God op de troon van 

haar leven te zetten. Dit om alles wat de Heere heeft 

gedaan. 

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Robert van 

Eijl (orgel/piano).  

In de avonddienst gaat ds. J.H. Menkveld voor. We lezen 

zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus. Deze 

zondag verkent de gevallen aard van de mens. Hoe 

zondig zijn we en kunnen we nog goede dingen doen, of 

helemaal niet. Een spannende zondag, ook omdat het 

geneigd zijn tot elk kwaad, haaks staat op wat de 

maatschappij zegt. De muzikale begeleiding is in 

handen van Anneke van Genderen (orgel/piano). 

Collecten 
1. Diaconie – Dorcas 

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

theologische toerusting in Mozambique. 

Agenda 
- 

Kopij Zaaier 
Houd u er rekening mee dat de Zaaier a.s. vrijdag voor 3 

weken zal verschijnen.  Graag de kopij  zaaierberichten 

voor 23 december, 30 december en 7 januari uiterlijk 

maandagavond 19 december a.s. vóór 18.00 uur mailen 

naar zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl. 

Zondagsschool 
Verwachten…. Wij als zondagsschool leiding verwach-

ten jullie straks, de ouders zijn ook vol verwachting wat 

wij met elkaar aan ’t oefenen zijn voor het kerstfeest 

volgende week. Wat verwachten wij met elkaar? De ge-

boorte van de Heere Jezus, ook als hij terugkomt. Voor 

jou, voor u, voor ons allemaal. We gaan straks voor de 

laatste keer oefenen in de kerk, maar eerst lekker wat 

drinken en een koek boven in de Rank! 

 

Meeleven 
 Afgelopen donderdag heeft Anja Vink (Willem de Zwij-

gerlaan 10, 3381 BM) een hersteloperatie ondergaan. 

De eerste berichten zijn goed en we hopen en bidden 

dat het allemaal goed mag zijn en blijven. We wensen 

haar Gods zegen bij het verdere herstel. 

 Nico en Annemieke Aalbers (Peursumseweg 75, 

3381KV) hebben sinds korte tijd een tweede pleeg-

kindje: Grâce. Hij is te vroeg geboren en is nu nog in het 

ziekenhuis, maar hij ontwikkelt zich goed. We danken 

dat Grâce een plekje heeft gevonden in dit gezin en bid-

den dat hij snel naar huis mag en zijn broers blij mogen 

zijn hem welkom te heten.  

 We bidden ook voor Luuk Aalbers, de oudste zoon, hij 

wordt 23 december geopereerd aan zijn oor. Het is heel 

fijn dat hij geopereerd kan worden, we bidden dat dit 

ook echt zal leiden tot een einde aan de ontstekingen 

in zijn oor en een herstel van zijn gehoor. We bidden ook 

dat hij snel weer naar huis mag en alsnog wel kan ge-

nieten van de feestdagen. Voor Nico en Annemieke zelf 

bidden we om energie en zegen. Dat ze de kracht mogen 

ontvangen om in deze drukke tijd voor hun hele gezin te 

blijven zorgen. 

Huwelijksjubileum 
 Afgelopen Zaterdag 17 december 

hebben Theo en Anneke Segers (Slin-

gelandseweg 17, 3381KZ) hun 40 ja-

rig jubileum gevierd. Wij feliciteren 

jullie en jullie kinderen en kleinkin-

deren van harte met dit jubileum en wensen jullie Gods 

zegen toe. 

 Op maandag 19 december hopen Kees en Corrie de Kreij 

(Parallelweg 2, 3381KS) 50 jaar getrouwd te zijn. Wij 

feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkinderen van 

harte met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe. 

Bedankt 
We willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, lieve 

woorden en mooie wensen! We kijken in dankbaarheid 

terug op een hele mooie dag! Met dank aan God de Va-

der! Eimert en Joke de Kuiper 
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Heidelbergse Catechismus (avonddienst) 
Zondag 3 in gewone taal 

Vraag 6: Heeft God de mens dan misschien slecht en 

verkeerd geschapen? 

Nee. God heeft de mens goed a en naar Zijn beeld ge-
schapen. Dat betekent: de mens was rechtvaardig en 
heilig. Gods doel was dat de mensen Hem als hun 
Schepper zouden kennen en liefhebben, voor altijd met 
Hem gelukkig zouden leven en Hem zouden loven en prij-
zen. 
Vraag 7: Waar komt dan de verdorven aard van de mens 

vandaan? 

Die is gekomen door de zondeval van onze voorouders 
Adam en Eva. Zij waren in het paradijs ongehoorzaam. 
Daardoor is onze aard zo verdorven geworden, dat wij 
allemaal als zondaar geboren worden.  
Vraag 8: Zijn wij zo erg verdorven dat wij helemaal on-

geschikt zijn voor iets goeds en geneigd zijn om het ver-

keerde te doen? 

Ja, zo verdorven zijn wij. Behalve wanneer wij door de 
Heilige Geest wedergeboren worden. 

Awake 
Vanavond gaat er weer een nieuw 

Awake-event plaatsvinden. Daar 

zal gastspreker Gerard Klijn het 

gaan hebben over het thema: 

“Word in action”. Tijdens de avond 

neemt de spreker ons mee in het 

thema, is er ruimte voor interactie, gebed en aanbid-

ding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. Het 

event vindt plaats in de Maranathakerk en start om 

19:00, inloop vanaf 18:45. Awake is vóór jongeren 

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

Kaarten jarige zendingsmedewerkers  
Elke 3e zondag van de maand, zo ook deze zondag, wor-

den na de ochtenddienst 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 lin-

kerbovenhoek staat de verjaardagsdatum en bij kin-

deren ook het geboortejaar vermeld. Bij de zendings-

commissie zijn de laatste tijd een paar erg mooie reac-

ties van zendingsmederwerkers op de ontvangen kaart 

teruggekomen. Het kaartje vanuit het verre Giessen-

burg wordt dus zeker gewaardeerd! Namens de zen-

dingscommissie bedankt voor uw medeleven en het 

versturen van de kaart. 

GZB Experience reis 
Beste Broeders en Zusters, deze zondag vertel ik graag 

iets over de reis die ik naar Egypte mocht maken. Tij-

dens de dienst vertel ik er kort iets over en na de dienst 

nodig ik u van harte uit om -onder het genot van een 

bakkie- in de Rank naar de presentatie te luisteren. 

Hartelijke groet, Joop 

Appels plukken 
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen en zien, zijn een 

aantal gemeenteleden weer actief geweest met appels 

plukken voor de kerk. Daarmee hebben ze het mooie be-

drag van €8.995,- bij elkaar geplukt. Een mooi bedrag 

waarvoor we alle plukkers van harte bedanken.  

De kerkrentmeesters. 

Alpha cursus 
In Hoornaar wordt vanaf DV. 16 januari de Alpha cursus 

georganiseerd. Deze gratis cursus is de ideale plaats 

voor zoekers/twijfelaars/geïnteresseerden/gelovigen 

om met elkaar in gesprek te gaan over levensvragen en 

daar antwoorden op te zoeken. Elke avond wordt er be-

gonnen met een warme maaltijd, gevolgd door een inlei-

ding. Daarna is er volop gelegenheid om in kleine groep-

jes door te praten. Wanneer? 10 maandagavonden 

vanaf 16 januari 2023 Waar? Gebouw “De Kerkbuurt” in 

Hoornaar Hoe laat? 18.30-21.00 uur. Verdere informa-

tie en opgeven bij Martine Trouwborst (06-36192231) 

Actie Cirkel 2022 (update) – Eindspurt! 
Hoe groot is onze God! Ten opzichte van 3 weken gele-

den is er door de gemeente flink bijgedragen. Van bijna 

€ 99.000 nog te gaan naar minder dan € 69.000. Maar 

nog wel een flinke opgave voor de komende 2 weken. 

Dank voor alle gaven en mogen wij weer op u rekenen 

voor de eindspurt? 
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Inzameling voor voedselbank. 
De extra inzameling van houdbare producten voor de 

kerstpakketten en het inzamelen van DE waardepunten 

is inmiddels beëindigd. Er is goed op de actie gerea-

geerd. N.B. Ook vanuit bedrijven werden diverse pro-

ducten ontvangen. Dank voor alle extra giften. Het ver-

zamelen van DE punten was bijzonder. Maar liefst 

87.000 punten zijn verzameld! Goed voor meer dan 100 

pakken koffie. Fijn dat alles was verzameld in zakjes of 

enveloppen.   

Inzameling gaat door! 
Zoals te lezen in een artikel in Het Kontakt van 14-12 

blijft de inzameling via de voedselbankjes doorgaan. De 

bankjes worden steeds op woensdag geleegd. De pro-

ducten zijn nog zeer welkom voor de pakketten die we-

kelijks worden uitgedeeld.   

Jongeren voetbal / volleybal toernooi 
In de eerste week van de kerstva-

kantie organiseren we voor jonge-

ren (12-25 jaar) twee keer een 

sporttoernooi in de Giessenhal. 

We hebben de zaal gereserveerd op dinsdagavond 27-

dec (18:30-20:00u) en donderdagmiddag 29 december 

(15:30-17:00u). Lijkt het je leuk om mee te zaalvoet-

ballen of te volleyballen (op één of beide dagen) geef je 

dan op bij Arjen (06 1103 9762). En vraag vooral vrien-

den / vriendinnen mee! 

Nieuw Focus werkboek Blok 4-6 
Vanaf januari starten we met Blok 

4 ‘De gemeente van Jezus’ tij-

dens de Focusdiensten, Open Fo-

cus Avonden en op Focuskringen. 

Het nieuwe Focuswerkboek kunt 

u inkijken en afhalen in het Boek-

winkeltje en afrekenen middels een gift in de kerk@pp 

via het tabblad ‘collecte’-‘Focusmateriaal’. Het gezins-

momentenboek ligt ook klaar voor gezinnen die deze 

nog niet ontvangen hebben via de zondagschool. Ook 

wanneer je geen Focusactiviteiten bezoekt, zijn de 

werkboeken geschikt om je verder te verdiepen in de 

thema’s. Echt een aanrader om thuis mee aan de slag 

te gaan. Bewaar vooral ook het oude werkboek Blok 1-

3, want daarin staan nog een aantal hoofdstukken die 

niet behandeld zijn. Deze thema’s pakken we in het eer-

ste deel 2024 weer op. 

 

Voedselbankjes breiden uit! 
Afgelopen weken zijn er weer een aantal nieuwe Voed-

selbankjes geplaatst, waaronder drie bij de buren: in 

Giessen-Oudekerk! Ook de gemeente daar, en het dorp 

kan zo een steentje bijdragen. De nieuwe bankjes zijn 

op de volgende locaties te vinden: 

 Arent van Gentstraat 10 (Fam. Renes) 

 Juliana van Stolberglaan 13 (Fam. de Jong) 

 Oude School (Giessen Oudekerk)  

 Oudkerkseweg 13 (op het plein) 

 Doctor Gravemeijerstraat 68 (Fam. Visser) 

Rondom Oud&Nieuw zullen we de bankjes een aantal 

dagen binnen halen, zodat ze ook in 2023 nog bruikbaar 

zijn! ���� 

Break in de week – Voedselbankjes 
Middels het Voedsel-

bankjes project kunnen 

we (voedsel)producten 

delen met mensen die 

wel wat ondersteuning 

kunnen gebruiken. Een 

prima initiatief, en mooi dat we er met elkaar voor zor-

gen dat er wekelijks een flinke opbrengst genoteerd kan 

worden. Als redactie van Break in de Week zijn we kijkje 

gaan nemen achter de schermen. Wie máákt die bank-

jes, hoe gaat dat qua ophalen, verzamelen, verdelen en 

toekenning van producten? We noteerden zó veel inte-

ressante uitspraken en verzamelden zodanig veel 

beeldmateriaal dat het twee afleveringen op gaat leve-

ren. Komende woensdag vanaf 19:30 uur de eerste, te 

vinden op Youtube, kanaal WijzijnHG. Het is hartverwar-

mend om te zien hoeveel er gegeven wordt door velen 

uit het dorp. Hartelijk dank daarvoor. De vraag bij de 

Voedselbank is groot en we zijn dankbaar dat we op 

deze manier kunnen delen en omzien naar elkaar! 
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Themanummer “De Waarheidsvriend”  
Opnieuw stelt de Gereformeerde 

Bond weer een gratis uitgave be-

schikbaar van hun weekblad “De 

Waarheidsvriend”, dit keer met 

Kerst als themanummer. Waarin 

o.a. een meditatie van ds. Maas 

uit Rijssen “Licht in de nacht”, 

door ds. J.C. Breugem uit Boven-

Hardinxveld een artikel “Naar ons omgezien, Psalm 40 

door ds. W.J. Dekker uit Amersfoort, een kerstverhaal 

door Sytse van der Veen en dr. Anneke de Jong geeft 

aandacht aan poëzie rond kerst. Het blad ligt bij de to-

reningang van de kerk en in de Rank om mee te nemen. 

Hart tegen hart 
Dit is de naam van een nieuwe podcast die de Evange-

lische Omroep 15 december gelanceerd heeft. Een pod-

cast over liefde en relaties. Bert van Leeuwen praat 

elke aflevering met een stel dat dieptepunten heeft 

meegemaakt maar ondanks dat de handdoek niet in de 

ring heeft gegooid. Relatietherapeut Julie Sharon geeft 

meer achtergrondinformatie over de thema’s die aan 

bod komen en geeft tips voor de luisteraars. In 8 afle-

veringen komen thema’s als ontrouw, seksualiteit, 

PTSS, alcoholverslaving en rouwverwerking aan bod. De 

podcast is te beluisteren op NPO Luister en diverse 

podcast apps. Elke week komt er een nieuwe aflevering 

online. 

Elders verblijvende gemeenteleden 
We vermelden de adressen van de gemeenteleden die elders wonen, zodat u/jij blijk kan geven van verbondenheid 

door het sturen van een groet uit Giessenburg. 

In Woon- en zorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 85, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam: 

 Mw. A.W. Boogaard-Bouwman (kamer 143) 

 Mw. S. Wijnja – Zeilstra, (kamer 139) 

 Mw. M. Dame – Lemmen, (kamer 451) 

 Mw. G. Timmer – Versluis, (kamer 89) 

 Mw. P. Donk – Hakkesteeg, (kamer 227) 

 

Overige plaatsen: 

 Mw. A.E. van Beest – Visser, Tiendwaert, afd. De Buurt, Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam 

 Mw. J. Harrewijn – Versluis (kamer 008), Woon- en zorgcentrum “Pedaja”, Claversweer 1, 3371 PR, Hardinxveld-

Giessendam 

 Joke Slob, Matthijs Marijke, Sluis 1. 3381 DK Giessenburg 

 Klazina van Bruggen, ASVZ: ‘De Merwebolder, Spoelmaker 3, 3363 WH Sliedrecht 

 Lidewij Hardendood, In ASVZ: ‘De Merwebolder Groenenweer 19, 3363 XP, Sliedrecht 

 Mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk, Woon- en zorgcentrum “Open Vensters”, 216, Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide 

 Gerdina Hak, De Fontein, Gildeweg 76 L, 4204 GJ Gorinchem 

 Hans Donk, Wijnkoperstraat 94L, 4204 HK, Gorinchem 

 Sitska Ouwerkerk, Nieuwstad 207 A, 4201 KW, Gorinchem 

 Jimi Romeyn, Woonlocatie Griendweg, Griendweg 16d, 4208 AA Gorinchem 

 Dhr. A.D. Donk, Het Gastenhuis Zuidbliek, Kruithoorn 2, 4208, CJ Gorinchem 

 Dhr. T. de Vos, de Dr. Mr. W. v/d Bergstichting, Zwarteweg 20, 2201 AC, Noordwijk 
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