
 

 NIEUWSBRIEF 25 DECEMBER 2022 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 1e kerstdag  
In de beide morgendiensten vieren we met 
elkaar het kerstfeest en gaat ds. J. Menkveld voor. We 
lezen Lukas 2:1-20 en denken na over het lied van de 
engelen: Vrede op aarde. Wat heeft dat eigenlijk met 
kerst te maken? De muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door Arie Jaap de Kok (orgel), Marieke Donk 
(piano), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit), Aron Donk 
(viool - 1e dienst), Annelise Dijksman & Jo-anne van 
Houwelingen (zang - 1e dienst), Aqua Viva (2e dienst). 
In de avonddienst gaat ds. J. Holtslag voor en vieren we 
als gemeente samen met de kinderen van de zondags-
school het kerstfeest. Iedereen is van harte welkom. De 
schriftlezing en sketches gaan over Simeon en Hanna. 
U kunt dit vinden in Lukas 2:22-39. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Martin Klop (piano), 
Marijke de Kuiper (cajon), Ruth van Veldhuizen 
(dwarsfluit), Ronald Overduin (gitaar). 

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 
27-12 Gebedskring, 20.15 uur Rank 
30-12 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
31-12 Kerkdienst 19.00 uur 

Huwelijksjubilea 
• Op woensdag 28 december zijn Jan en Anneke Kaai 

(Neerpolderseweg 72B-38, 3381 JT) 50 jaar getrouwd. 
Van harte willen we jullie feliciteren met deze 
heugelijke dag en wensen we jullie samen met kinderen 
en kleinkinderen Gods zegen toe. 

• Op 29 december zijn Gerard en Maja Korevaar 
(Neerpolderseweg 33a, 3381 JP) 50 jaar getrouwd. 
Jullie en jullie kinderen en kleinkinderen willen we van 
harte feliciteren met dit jubileum en we wensen jullie 
Gods zegen toe.  

Meeleven 
• Anja Vink (Willem de Zwijgerlaan 10, 3381 BM) is 

thuisgekomen uit het ziekenhuis. We hopen en bidden 
dat het verdere herstel voorspoedig mag verlopen en dit 
hoofdstuk afgesloten mag worden. 

• De operatie van Luuk Aalbers (Peursumseweg 75, 
3381KV) is uitgesteld, hij zou eerst 23 december 
geopereerd worden maar die operatie is helaas 
uitgesteld. De nieuwe datum is 13 januari. Laten we 
bidden voor Luuk en zijn gezin dat hij toch nog een fijne 
kerstvakantie mag hebben, die opeens weer veranderd 
is en dat de operatie op 13 januari wel mag doorgaan! 

• Johannes van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 
3381 AN) verblijft in het UMC in Utrecht. We bidden voor 
hem dat alles goed herstelt en hij en Martine kracht en 
zegen van God mogen ontvangen 

Bedankt 
Hennie en Wim in ’t Veld bedanken heel veel 
gemeenteleden voor de kaarten met mooie wensen en 
felicitaties vanwege hun 50-jarig huwelijk. 
Hartverwarmend hoe groot de saamhorigheid in onze 
gemeente is. God alleen de eer! 

Hulp bij het collecteren 
Tijdens elke kerkdienst gaan de collectezakken weer 
langs de rijen mensen die in de kerk zitten, zodat er geld 
opgehaald kan worden voor goede doelen. Zou jij het 
leuk vinden om de diakenen op zondagmorgen te helpen 
met collecteren? Laat dit dan weten aan Eline Boer via 
elineschakel@hotmail.com 

Kerst wereldwijd: hoopgevend! 
We leven toe naar het Kerstfeest. Wereldwijd. Met de 
eindejaarscampagne ‘Hoopgevend’ brengt Woord en 
Daad hoop aan kinderen die opgroeien in extreme 
armoede. Via het onderwijsprogramma horen kinderen 
wereldwijd de boodschap van Kerst. Een hoopvolle 
boodschap, zeker nu armoede miljoenen gezinnen in de 
knel brengt en uitbuiting dreigt. Doet u mee met de 
campagne via www.woordendaad.nl/hoopgevend 
Uw gebed, sponsoring of gift zijn van blijvende waarde! 
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. Vakantie Ds. Menkveld  
Van 1 januari tot 7 januari heeft ds. Menkveld vakantie. 
Voor urgente pastorale zaken kunt u uw wijkouderling 
of ds. Holtslag benaderen. 

 400e actieve gebruiker KerkApp 
Deze week hebben we de mooie mijlpaal bereikt van 
400 actieve gebruikers van onze KerkApp (Scipio). 
Nadat we aan het begin van dit jaar voorzichtig zijn 
gestart, is de KerkApp voor veel gemeenteleden al niet 
meer weg te denken en dé app geworden om te worden 
geïnformeerd én zelf te informeren over zaken rondom 
de gemeente. En wie is dan de 400ste gebruiker? Dat 
zal je mogelijk verrassen. Het is mevrouw Timmer, 
geboren in 1932. Daarmee is de KerkApp met recht voor 
jong én oud! Wil je ook gebruikmaken van de KerKapp, 
stuur een email met je naam en geboortedatum naar 
kerkapp@hervormdgiessenburg.nl 

Rondreis door de Bijbel 2023 
Ieder jaar staan we er met Kerst bij stil dat God in Jezus 
echt mens geworden is. Als echt mens heeft Jezus 
natuurlijk ook een familie gehad. In de Rondreis leren 
we vier van hen beter kennen;  
· 12 jan. kijken we naar Maria en Jozef wat vinden we 
over deze twee  deze twee mensen in de Bijbel die 
diepgaande invloed op de jonge Jezus hebben gehad. 
· 2 febr. richten we ons op zijn (half)broer Jakobus. Wie 
was dat? Bijzonder hoe hij in zijn brief Jezus’ eigen 
onderwijs herhaalt en verwerkt voor de gelovigen in de 
verstrooiing. 
· 16 febr. leren we Jezus’ andere (halfbroer) kennen en 
lezen we Judas’ brief aan gelovigen die in zwaar weer 
zitten.  
De onderwerpen kunnen zelfstandig bijgewoond 
worden, maar de hele serie biedt natuurlijk een 
completer zicht op Jezus’ familie! De avonden worden 
verzorgd door Metta Wierenga MA, docent Nieuwe 
Testament en Hermeneutiek bij het Evangelisch 
College in Zwijndrecht (dit college biedt aan 
volwassenen interkerkelijke deeltijdopleidingen over 
Bijbel en theologie). Donderdag 12 jan. (Oude School, 
G.O.), 2 febr. (Rank) en 16 febr. (Maranathakerk). 
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Einde ca. 
22.00 uur. Eigen bijdrage € 5 per avond. Voor meer info, 
zie website. Graag vooraf aanmelden via 
vt@hervormdgiessenburg.nl. Van Harte Welkom ! 

Actie voor de Kapuna Life School 
Lieve jongens en meisjes, wat fijn dat er al zoveel 
klusjes gedaan zijn. Je hebt tijdens de kerstvakantie 
ook nog de tijd om klusjes te doen en in eerste club-
week na de vakantie( in de week van 9 januari), mag je 
het geld inleveren op club. Wij wensen jullie nog veel 
succes toe met al jullie klusjes die jullie nog gaan doen. 

Catechesegroep op excursie 
In januari gaan de catechesegroepen van de maandag 
en dinsdag (niet de brugklascatechese) op excursie. In 
plaats van alleen maar te leren door te luisteren, gaan 
we leren door te doen. We gaan naar CRR (Christian 
Refugee Relief) in Nieuw-Lekkerland. Daar gaan we 
helpen met het sorteren, inpakken en labelen van 
pakketten die naar vluchtelingen in nood gaan. Die 
avond zijn we wat langer weg dan anders: de tieners 
worden om 18.30 uur verwacht en zijn uiterlijk 21.30 
uur weer terug. De dinsdaggroep gaat op 10 januari. De 
maandag groep vertrekt in twee delen: de 
mentorgroepjes van Jolien en Hanneke gaan op 16 
januari, de groepjes van Erwin en Jeroen gaan op 23 
januari. 

Meet me - schaatsen 
'Vrijdagavond 27 januari willen we de eerste activiteit 
van Meet Me in 2023 aftrappen door te gaan schaatsen. 
Waarschijnlijk op de Vechtsebanen in Utrecht, maar 
wanneer het mogelijk is om op natuurijs te schaatsen 
willen we hiernaartoe uitwijken. De keuze voor het 
schaatsen op de Vechtsebanen of natuurijs willen we 
uiterlijk 25 januari laten weten via de website en mail. 
Geef je op via meetme.vijf.jouwweb.nl (activiteiten 
2023, schaatsen).' 

Save the date 
Na een reeks van succesvolle Awake-events voor 
jongeren georganiseerd te hebben. Is het nu tijd voor 
een eenmalig 30+ Awake-event! Het event gaat op 
vrijdagavond 10 februari plaatsvinden. Daar zal 
gastspreker Teus Visser samen met Awake-worship de 
avond vullen. 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 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Zien wij u/jou daar? 
Tot dan! 
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