
 

 NIEUWSBRIEF 8 JANUARI 2023 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten  
De morgendienst is een focusdienst en 
gaat ds. J.H. Menkveld voor. We staan stil bij het eerste 
thema van het nieuwe boekje: Eenheid en verbonden-
heid. We lezen Efeze 4:1-16 en denken samen na over 
het belang van eenheid en hoe uitdagend het kan zijn 
om één te zijn. De muzikale begeleiding wordt verzorgd 
door Arie Jaap de Kok (orgel), Charlotte Venis (fluit), 
Marieke Donk & Hadassa van Zuthem (piano) en 
Willemieke van Wingerden & Lisanne Buchner (zang). 
Na de dienst bent u van harte welkom in De Rank om 
elkaar te ontmoeten onder het genot koffie/thee/fris.  
In de avonddienst, waarin ds. J. Holtslag voorgaat, 
lezen we Psalm 19. We richten ons op het streven naar 
geluk en de vraag naar de plaats van Gods geboden 
hierbij. Kan het zijn dat we Gods geboden verzwakt of 
aanpassen omdat ze ons aardse geluk in de weg staan? 
Welke plek hebben Gods geboden in ons leven en in 
hoeverre heeft dit met ons geluk te maken. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Leen Donk (orgel) en 
Marieke Donk (piano). 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van Willem Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
12-01  Open Focusavond, 19.45 uur Rank 

Week van gebed 
Ook dit jaar is er de "Week van gebed" en  
wel in de week van 15 -22 januari. Over de hele wereld 
wordt er gebeden. We nodigen u van harte uit om mee 
te bidden en wel op woensdagavond 18 januari  om 
20.00 uur in zaal 1 van de Rank. Houdt de datum alvast 
vrij. Er volgt nog een herinnering. We hopen dat er velen 
mee komen bidden. De gebedskring. 
 

Meeleven 
Johannes van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21. 
3381 AN) is thuis gekomen uit het ziekenhuis. Er ligt 
nog wel een lange weg van revalidatie voor hem. We 
bidden om Gods zegen hierover en dat het voorspoedig 
mag verlopen. 

Opbrengst zendingsbussen jan/feb 
In de maanden januari en februari is de opbrengst van 
de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van 
Willem-Jan de Wit in Egypte. Hij is docent Bijbelweten-
schappen en systematische theologie aan het Evange-
lical Theological Seminary in Cairo. Onze gemeente 
ondersteunt hem voor langere tijd. Willem-Jan ziet 
vrucht op zijn werk o.a. door de betrokkenheid van oud-
studenten van het seminarie op gemeentestichting in 
diverse plaatsen in Egypte. Ook het bezoek van 14 
Nederlanders in het kader van de GZB-experience reis 
was zeer waardevol. Bidt en geeft u mee? 

Zondagsschool - welkom 
Ha jongens en meiden, vandaag is er weer zondags-
school! Het thema van deze ochtend is, “Wij horen bij 
elkaar!” Wat is het lastig als je zelf je handen niet 
gebruiken mag of als je niet kunt zien wat je aan het 
doen bent. Dan is het erg handig als je samen bent! Dan 
ben jij even die ogen voor die ander. Of je bent even de 
handen voor die ander. Dan vul je elkaar echt aan. En 
doe je het écht samen! Hier gaat ook het Bijbelgedeelte 
over. Welkom! Groetjes de leiding 

Actie Cirkel 2022 - Eindstand  
Halleluja! Dit klonk letterlijk afgelopen 
donderdag tijdens de kerkenraads-
vergadering toen de financiën 2022 
besproken werden! Want wat zijn we 
dankbaar dat we uiteindelijk het doel 
bereikt hebben! Dank richting alle gevers, en vooral 
dank aan onze God die het ons geeft en wij mogen onze 
gaven gebruiken in dienst van Zijn koninkrijk! Namens 
de kerkrentmeesterij een gezegend 2023 gewenst! 
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Studiedagen ds. Holtslag 
Ds. Holtslag is van maandag 9 tot woensdag 11 januari 
afwezig vanwege studiedagen op Hydepark in verband 
met de permanente educatie en de opleiding tot 
interim-predikant. Bij zaken van pastorale aard kunt u 
contact opnemen met de wijkouderling / ds. Menkveld. 

Focus - Bewegingsopdracht 
– met elke dag een bonus in Scipio!! 
Zondag: Nederigheid. Denk: wie is er  
volgens jou een bescheiden kracht in onze gemeente? 
Doe: Wees anoniem een gemeentelid tot zegen! 
Maandag: Zachtmoedigheid. Denk: Wanneer ben jij 
opgebeurd door een gemeentelid? Doe: Plan een 
gesprek in met een gemeentelid dat je zelf niet snel zou 
spreken. Nodig ze uit voor eten of koffie, en luister 
zachtmoedig naar hoe zij de kerk vinden. 
Gespreksvragen in Scipio! 
Dinsdag: Geduld. Denk: welk (gebrek aan) verandering 
in de gemeente frustreert jou? Doe: Maak een lijstje van 
al je ongeduld in de gemeente. Bid ervoor en gooi het 
weg (verbranden mag). 
Woensdag: Verdraagzaamheid. Denk: wie/wat kan je 
enorm irriteren in de gemeente? Doe: Bid om zegen en 
geluk voor degenen in de gemeente die je moet 
verdragen! 
Donderdag: Liefde. Denk: Lees 1 Korinthe 13 in 
minstens 2 verschillende vertalingen, wat spreekt je 
aan? Doe: Schrijf het vers op dat je het mooiste vindt 
en deel het op een kaartje of in een appje met iemand 
uit de gemeente! 

Interkerkelijk koor “Aqua Viva”  
A.s. woensdag starten we weer met onze repetitie-
avonden. We gaan een aantal liederen instuderen die we 
hopen te zingen op 26 februari  in “Het Gasthuis” te 
Gorinchem. Een ieder die graag zingt is hartelijk 
welkom. Onze dirigent is Martin Klop. Onze repetities 
worden gehouden in De Rank. De repetitietijden zijn op 
woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. Voor meer info 
zie onze website: www.aquavivagiessenburg.nl 

Open Focus Avond  
A.s. donderdag is er in de Rank een Open Focus avond 
met als thema 'Eenheid en verbondenheid’. Een thema 
dat klinkt als een goed voornemen voor 2023. KOM! 
Laten wij samenkomen in eenheid en verbondenheid 
met elkaar! Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. 

 
 

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. We hebben nog maar 
enkele aanmeldingen ontvangen!  

Preekvoorziening 
19 Jaar geleden nam Pleun Tromp bij zijn bevestiging 
tot scriba het contact met gastpredikanten op zich. Bij 
zijn afscheid als kerkenraadslid is hij de preek-
voorziening blijven doen. Nu stopt hij er mee. Graag 
willen we hiervoor onze gewaardeerde dank uitspreken. 
Want er komt best wat bij kijken. Het opstellen met het 
opstellen van het preekrooster en de afstemming met 
de eigen predikanten. Daarna begint het invullen van de 
lege gaten. Verder krijgen gastpredikanten voorafgaand 
aan de dienst informatie over plaatselijke gebruiken. 
Spannend wordt het wanneer een predikant op het 
laatst afzegt. Het is Pleun steeds gelukt om de 
diensten te voorzien van een predikant. Hiervoor dank. 
Zijn taken worden overgenomen door Harm en Rachel 
Trouwborst. We wensen hen Gods zegen toe bij dit 
werk. Kom u eens een predikant tegen die prima in onze 
gemeente een dienst zou kunnen leiden, dan kunt u dit 
melden via hervormdgiessenburg3381@gmail.com. 

Hulp gezocht! 
Voor de clubs groep 5, 6 en 7 zoeken we wat helpende 
handjes. Er zijn bijna 20 kids per club, superleuk! Maar 
dan is het met 2 leiding soms best druk. Dus vind je het 
leuk om mee te helpen? Meld je dan bij Lianne van 
Oenen, 0683702867. 

ITW 2023 
Aan alle mannen! We gaan weer op pad 
naar Scandinavië in september dit jaar, 
voor een onvergetelijk avontuur. Vanaf 
vandaag kun je je opgeven. Meer 

informatie vindt je op de website en op de Scipio app. 

Paraplu 
Wie heeft abusievelijk na de oudejaarsdienst onder de 
toren de verkeerde paraplu meegenomen? Familie Boer 
Prins Bernhardlaan 3, 3381 AV  Giessenburg 

http://www.aquavivagiessenburg.nl/
mailto:hervormdgiessenburg3381@gmail.com

