
 

 

 
NIEUWSBRIEF JAARWISSELING ‘22/’23 

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – oudjaarsdag  
In de avonddienst op oudjaarsdag gaat ds. J.H. 

Menkveld voor. We blikken terug op het afgelopen jaar. 

Was het een jaar van kracht, of een jaar waarin we 

geconfronteerd werden met de zwakheid van ons of het 

leven. En hoe gaan we om met die zwakte. We lezen 2 

Korinthe 12: 6-18. De muzikale begeleiding wordt 

verzorgd door Arie-Jaap de Kok (orgel), Martin Klop  

(piano) en Dorine Dijksman (viool). 

Bij de diensten – nieuwjaarsdag  
In de morgendienst op zondag 1 januari, die om 10:00 

uur begint, gaat ds. J. Holtslag voor. We staan stil bij 

het Begin en het Einde. Zo noemt de Heere Jezus zich 

in het bijbelboek Openbaring. Het gebruikte Griekse 

woord voor einde is ook te vertalen met doel. Zo richten 

we ons aan het begin van de week, aan het begin van 

de maand en aan het begin van het jaar op het einde en 

het Doel voor 2023. De Schriftlezing is Openbaring 1:1-

8.De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Leen 

Donk (orgel) en Anneke van Genderen (piano). 

In de avonddienst gaat ds. H.E. Veldhuijzen uit 

Schelluinen voor. De schriftlezing is uit Johannes 1:35-

51. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door 

Anneke van Genderen (orgel/piano). 

Collecten oudjaarsdag 
1. Werk in de plaatselijke gemeente 

2. Inventaris en onderhoud gebouwen 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

theologische toerusting in Mozambique. 

Collecten nieuwjaarsdag 
1. Diaconie  

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

theologische toerusting in Mozambique. 

Agenda 
6-1 Ophalen oud papier 

6-1 Collectebonnen verkoop, 18.30 – 20.00 uur 

7-1  Tweedehandsboekwinkeltje, 10.30 - 15.30 uur 

Save the date Open Focus Avond 
Donderdag 12-01 is er een Open Focus avond. Het 

thema van deze avond is ‘Eenhied en verbondenheid’. 

Meeleven 
Johannes van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 

3381 AN) is rond de jaarwisseling vermoedelijk even 

thuis. Daarna zal hij weer opgenomen worden in het 

UMC ziekenhuis voor verdere behandeling van zijn arm. 

In de voorbede willen we hem gedenken. 

Verhuisd 
Inmiddels zijn Leendert en Martine Trouwborst samen 

met Hannah en Maartje daadwerkelijk in het dorp ko-

men wonen. Het adres is Neerpoldersweg 14, 3381 JS. 

We wensen jullie een goede tijd toe in Giessenburg on-

der Gods zegenden handen. 

Koffie drinken na de dienst:  
Na de dienst op nieuwjaarsmorgen wordt u van harte 

uitgenodigd in De Rank om elkaar te ontmoeten onder 

het genot van een kop koffie, thee of fris en elkaar het 

goede te wensen. 

Catechese 
In januari gaan de catechese groe-

pen 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 Refu-

gee 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 verwacht en zijn uiterlijk 21:30 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. 

 

 



  

__________________________________________________________________________ 
Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl 

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12:00 

 

Break in de week – Voedselbankjes 
In de 1e afleve-

ring konden we 

meekijken bij 

het bouwen van 

de voedselbank-

jes, ook bij het 

plaatsen ervan. 

Tijdens de 2e uitzending rijden we mee door het dorp 

tijdens een ophaalrondje. Vervolgens reizen we naar het 

verafgelegen Arkel en vernemen van vrijwilligers die al 

heel lang meelopen wat een grote omvang dit project 

heeft en beluisteren we hoe de procedure voor toeken-

ning in elkaar zit. Al bij al begrijpen we beter dat er veel 

hieraan een bijdrage leveren. Laat u/je informeren via 

Youtube, kanaal WijzijnHG. 

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) 

 

Stapeldiner 
Dit jaar staat het Stapeldiner gepland op 27 januari. Ie-

der jaar horen we zóveel enthousiaste reacties. Wij zijn 

op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in 

de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om een 

hapje mee te eten. U kunt kiezen voor welk gerecht dit 

is. Het voorgerecht is om 19.00, het hoofdgerecht vanaf 

19.45 en het nagerecht om 20.45 uur. U kunt zich aan-

melden bij Marjanne de Hoop via een mailtje naar 

marjannedegroot@hotmail.com of door een briefje door 

de bus te doen bij Wilhelminalaan 1. Geef daarbij aan: – 

welke gang(en) u voor uw rekening wilt nemen; hoeveel 

jongeren er maximaal mogen komen; uw emailadres én 

huisadres; telefoonnummer waarop u tijdens de avond 

(indien nodig) bereikbaar bent. Na aanmelding ontvangt 

u van ons meer info. Alvast ontzettend bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 


