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 NIEUWSBRIEF 15 JANUARI 2023 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J.H. Menkveld voor. We  

denken met elkaar na over het onderwerp: Hoe kan ik 
(meer) aan de kerkdienst hebben? Voor sommigen 

misschien een heel vreemde en overbodige vraag, maar 

voor anderen betekent trouw in de kerk zitten niet dat 

ze altijd ervaren dat het waardevol is om in de kerk te 

zitten. Voor ons allemaal goed om eens te kijken naar 

onze houding in de kerkdienst. We lezen Psalm 1 en 

Marcus 4: 1-20. De muzikale begeleiding is in handen 

van Arie-Jaap de Kok (orgel) en Marieke de Ruiter 

(piano). 

De avonddienst wordt geleid door ds. C. Hoek uit 

Giessen. We lezen Richteren 3: 7-11 en  Openbaring 1: 

12-18. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door 

Leen Donk (orgel). 

Collecten 
1. Diaconie 

2. Werk in 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 
17-01  VrouwenBijbelstudie, aanvang 9.00 uur 

18-01 Censura morum, 19:00-19:30 uur, Kerkweg 1B 

19-01 VrouwenBijbelstudie, aanvang 9.00 uur 

19-01 Dichter bij God, inloop 19.30 uur, in de Rank 

Meeleven 
Afgelopen week is mw. M. Dame – Lemmen (Rem-

brandthof 451, 3372 XV) voor een behandeling opgeno-

men in het ziekenhuis. We wensen haar Gods zegen en 

kracht toe en bidden dat de behandeling afdoende mag 

zijn en dat er een goed herstel mag zijn. 

Pen en papier mee 
Voor de ochtenddienst wordt iedereen van harte aange-

moedigd om pen en papier mee te nemen! Ook voor alle 

kinderen (in elk geval die kunnen schrijven) en mis-

schien zelfs een extra voor als uw buurman of buur-

vrouw het vergeten is! 

Bewegingsopdracht afgelopen week 
Afgelopen week zijn we als gemeente in de bewegings-

opdrachten aan het werk gezet met eenheid. Als er 

mensen zijn die daarin mooie ervaringen hebben of juist 

tegen lastige punten zijn aangelopen, dan hoor ik dat 

heel graag! Ik ben benieuwd hoe we als gemeente bezig 

zijn geweest en hoe we komende bewegingsopdrachten 

goed kunnen afstemmen op de gemeente. Neem con-

tact op met ds. Menkveld naar aanleiding van uw erva-

ringen! 

Collectebonnen verkoop 
Aangepaste tijd!! Verkoop collectebonnen elke 1e vrij-

dag van de maand in de Rank van 18.30 – 19.00 uur. 

Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor 

woensdag besteld, dezelfde week nog in huis! 

Awake 
Vanavond gaat er weer een nieuw 

Awake-event plaatsvinden. Daar 

zal gastspreker Corjan Matsinger 

het gaan hebben over het thema: 

“Heilige Herrie”. 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! 

Poëzie in Bijbels licht 
D.V. maandagavond 13 februari wordt deze avond ge-

houden. U/jij kunt zich nog opgeven voor deze bijeen-

komst, dan is er nog genoeg tijd om een gedicht te zoe-

ken bij het thema van dit jaar. Uiteraard mag er ook zelf 

een gedicht geschreven worden! Het thema is “Aan ta-

fel”, maar er kan ook een gedicht gekozen worden bij 

het thema van Focus, dat rondom die tijd aan de orde 

is, nl. “Verlangen en verwachting”. Er wordt één gedicht 

ingeleverd, dat mag gestuurd worden naar onderstaand 

adres. Daarna ontvangt u/jij verdere aanwijzingen.       

annemarieverspuij@live.nl 

 



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 uur 

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 verjaardag datum en bij kinderen 

ook het geboortejaar vermeld. Namens de zendings-

commissie bedankt voor uw medeleven en het ver-

sturen van de kaart. 

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! 

Opvoeders opgelet! 
Houd de komende periode GrowUp! (Scipio-

app) in de gaten. De komende periode zijn er 

voor opvoeders met kinderen van álle leef-

tijden volop handvatten te vinden voor het 

hoopvol opvoeden van kinderen. Dit alles ge-

beurt aan de hand van het boek ‘De goed ge-

noeg ouder - Handboek voor hoopvol opvoeden’. Dit boek 

is geschreven door Michelle van Dusseldorp en Wille-

mijn de Weerd. Een absolute aanrader!  

Week van gebed 
Graag willen we u / jullie herinneren aan de avond die 

gehouden wordt in de week van gebed. Dit is a.s. 

woensdagavond 18 januari om 20.00 uur in zaal 1 van 

de Rank, Er is veel gebed nodig voor de wereld en voor 

de mensen  die onderdrukt of vervolgd worden, Kom u / 

jullie meebidden? Van harte welkom. De koffie staat 

klaar om 19.45 uur. Informatie bij Tineke Vollmuller,              

tel: 0184 652517. De gebedskring 

Gebedskalender 
De nieuwe gebedskalender wordt 

zondag 22 januari, uitgedeeld. De ge-

beden worden in tegenstelling met 

de afgelopen kalender, weer op de 

dag zelf vermeld. In Scipio ’t kopje 

‘gebedskalender’ aanklikken en daar 

staan voor 2 dagen gebeden. De gebedskalender is ook 

te lezen op papier en/of op de website. Overgebleven 

exemplaren liggen in de Rank en onder de toren in de 

kerk. ‘Credo’ heeft enkele punten aangeleverd voor de 

eerste week. Voor het aanleveren van gebedspunten via 

de mail: annemarieverspuij@live.nl 

Focus Gezinsmomenten 
Vorig weekend zijn de Focus Ge-

zinsmomenten boekjes voor blok 4 

t/m 6 aan de kinderen van de zon-

dagschool uitgedeeld. Met dit 

boekje kun je als gezin het komende 

jaar op een leuke creatieve manier 

met elkaar aan de slag. De thema’s in dit boekje sluiten 

veelal aan op die van de Focusdiensten en geeft je een 

handreiking om als gezin verder na te denken over hoe 

we ons kunnen richten op Jezus. Er zijn nog een aantal 

boekjes over. Deze kun je in het Boekwinkeltje inkijken 

en gratis meenemen. Grijp je mis omdat ze op zijn, laat 

het weten via: focus@hervormdgiessenburg.nl. 

Dichter bij God 
In maart 2020 verzorgde ds. Arjan Plaisier een avond 

over christelijke spiritualiteit, naar aanleiding van zijn 

boek 'Zorg voor de ziel'. Op D.V. donderdag 19 januari 

hoopt ds. Plaisier nogmaals naar Giessenburg te ko-

men. Het thema dat deze avond centraal zal staan is 

'De spiritualiteit van de liturgie', waarvan ook het gebed 

een onderdeel is. Dit thema is mede gekozen n.a.v. een 

nieuw boek, dat ds. Plaisier samen met Ineke Cornet 

schreef: 'Dichter bij God, aanwijzingen voor een rijke li-

turgie.' Een paar citaten uit de inleiding: 'Liturgie is 

geen speeltje.' 'Meer dan ooit hebben we de liturgie no-

dig.' 'Het is ons in dit boek te doen om 'God ontmoeten 

in de liturgie.' 'Liturgie kan lijken op een plaat die is 

grijsgedraaid.'  De liturgie als plaats waar de Here Jezus 

genoemd wordt en aanbeden, gezocht en gevonden. Van 

harte welkom om hier dichter bij te komen. De avond 

start om 19.45 uur in zaal 1 van de Rank, inloop vanaf 

19.30 u met koffie/thee. De toegang is vrij, het is mo-

gelijk een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van 

deze avond te geven. 


