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 NIEUWSBRIEF 22 JANUARI 2023 

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 
 

Bij de diensten  
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Het zal 
plaatsvinden zoals we dit de afgelopen keer gewoon zijn 
geworden; Aan tafel, met brood en wijn al voor u. Nadat het 
brood gebroken is, kunt u het brood uit het mandje pakken. 
Tegelijk zullen we het tot ons nemen. Na de dankzegging, 
uitgesproken over de drinkbeker, pakt ieder de beker. We 
wachten tot iedereen heeft om tegelijk uit de beker te 
drinken. Zo gedenken we gezamenlijk de dood van de Heere 
totdat Hij komt. In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag 

voor. We lezen 
Lukas 4:42-
44. Scott zal 
op orgel en 
piano muzikaal 
begeleiden. 

In de avonddienst gaat ds. J. Menkveld voor in de een 
dienst van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. 
We lezen zondag 4 van de Heidelbergse catechismus en 
Openbaring 20:11–15. Het gaat over de straf op de zonde 
en de hel. Een onderwerp waar we in de kerk eigenlijk nog 
maar weinig over spreken. Wat geloven we over de hel en 
waarom geloven we in een hel? De muzikale begeleiding 
wordt verzorgd door Scott Baks (orgel/piano). 

Collecten 
1. Diaconie (Evangelische Hogeschool) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor het 
werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Bedankt 
Mede namens mijn vrouw Martine wil ik u  
en jou hartelijk danken voor de vele kaarten, reacties en 
bloemen. Er is veel gebeurd, maar de Heere heeft mij weer 
bewaard. En ik mag langzaamaan weer herstellen. Psalm 
116 tekent hoe mijn/ons leven eruit mag zien. God heb ik 
lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. De Heer is 
groot en genadig, en ik mag mij een dienstknecht voelen, 
hoe groot soms de pijn en het verdriet. Hartelijke groet aan 
jong en oud. Martine en Johannes van der Leer 
 

 Welkom 
Arie en Marjanne Buizert (Voordijk 54 B, 4209SE Schellui-
nen) zijn lid geworden van de gemeente. We heten hen van 
harte welkom. Binnenkort leest u meer over hen in een in-
terview dat in de nieuwsbrief en in Scipio zal verschijnen! 

 In herinnering 
Dinsdag 17 januari is in de leeftijd van 72 jaar  
overleden Klaas Blokland. Met zijn vrouw Laura Blokland – 
Bijl woonde hij aan de Willem de Zwijgerlaan 11. Nadat bij 
Klaas slokdarmkanker geconstateerd was, heeft hij be-
handelingen ondergaan van bestralingen en chemokuur. 
Dit alles leek zo’n goede uitwerking te hebben dat hij een 
goed jaar mocht hebben. Echter eind vorig jaar bleek dat 
het verder uitgezaaid en hij niet te genezen was. Maandag-
avond is er gelegenheid om te condoleren van 19.00-20.30 
uur in de Rank. In besloten kring zal dinsdag de uitvaart 
plaatsvinden. In onze gebeden willen we staan rondom zijn 
vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen. 

 Meeleven 
De komende weken zal Nico Vermeulen (Hof van Giessen-
Nieuwkerk 9, 3381 JM) opnieuw medische behandelingen 
ondergaan. We bidden om Gods nabijheid en zegen. 

 Verhuisd 
Vanaf Doetseweg 56 is familie A. de Groot gaan wonen aan 
de Hof van Giessenburg 76, 3381JM. We wensen hen een 
goede tijd in de Groene Wei en Gods zegen en nabijheid. 

 Zondagsschool 
Ha, jongens en meiden! Vandaag is er geen 
zondagsschool, omdat er viering van het Heilig Avondmaal 
is. Volgende week zijn jullie weer van harte welkom! We 
gaan het dan hebben over Mozes. Mozes wordt de leider 
van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. 
Tot dan! Groetjes van de leiding 

 Bijbelcreche 
In verband met de Kerk-school-gezinsdienst, zal er vol-
gende week zondag, 29 januari, geen bijbelcreche zijn. We 
hopen de kinderen in de kerk te zien! 

 Agenda 
25-01   Break in de week, 19.30 uur, Youtube WijzijnHG 
27-01  Stapeldiner, vanaf 19.00 uur 



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 

 Break in de week – rauw én wow  
Voor deze BidW uitzending gaan we in gesprek 
met Marije van den Berg. Marije is sinds haar trouwen lid van 
onze gemeente en houdt zich professioneel bezig met het 
coachen van mensen en het schrijven van boeken. Binnen de 
gemeente is ze sinds kort voorzitter van het Focus team. 
Aanleiding om haar te spreken was de presentatie van een 
nieuwe boektitel “Van rauw naar wow” die plaatsvond in de 
Dorpskamer. We nodigen u en jou uit om mee te kijken/luis-
teren naar wat we met Marije uitwisselden. Publicatie op 
het Youtube kanaal WijzijnHG, woe. 25 jan vanaf 19.30 uur. 

 Stand van zaken kennismaken /pastoraat 
Graag breng ik u op de hoogte van de kennismaking 
en pastorale bezoekronde van afgelopen maanden. 
Ik ben bij alle ingeschreven leden van wijk Oost van 65+ die 
wilden (en we konden bereiken) op bezoek geweest. Ik kijk 
dankbaar terug op veel mooie bezoeken en gesprekken. Er 
resteert nog een lijst namen die niet telefonisch te bereiken 
was, waar ik de komende weken eens hoop aan te bellen! 
Daarnaast zijn Jolien en ik samen bij ruim dertig adressen in 
de gemeente wezen eten. Ook daar zijn veel mooie en gezel-
lige gesprekken gevoerd en hebben we elkaar beter leren 
kennen! Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid! Bent u nog 
niet bezocht maar wilt u dat wel, laat het weten! Ook onder 
de 65! Ook als u ons beiden alsnog graag uitnodigt voor een 
maaltijd, mag dat natuurlijk! En misschien kent u nog wel 
iemand in wijk Oost die een bezoek kan gebruiken, ook dat 
hoor ik dan heel graag! Praktisch: Als u iemand opgeeft, sta 
ik niet altijd binnen een week voor de deur, dat kan even du-
ren. Daarnaast heb ik overdag de meeste mogelijkheden 
voor bezoekwerk. Ik ben ook beschikbaar voor iedereen die 
alleen ‘s avonds kan, dat zal alleen even puzzelwerk vragen!  

 Bouw jij mee aan verandering? -  WS  
In de zomervakantie van 2024 hopen wij met een  
enthousiaste groep jongeren weer te gaan bouwen  
aan verandering. Dit keer in Bolivia! Een project bestaat uit 
meer dan bouwen alleen. Naast het bouwen bevatten de pro-
jecten ook een kinderprogramma en een programma gericht 
op de uitwisseling van cultuur. Deelnemers zullen ook lokale 
kerken en organisaties bezoeken. Alles is er op gericht om 
in contact te komen met de lokale bevolking, om zo van el-
kaar te kunnen leren. Heb jij zin om drie weken je handen uit 
de mouwen te steken? Kom dan naar de informatie avond op 
14 april om 19.30 uur in De Rank. Heb je nu al vragen? Stel 
ze aan ons of mail ze naar: wsgiessenburg@hotmail.com. 
We hopen je 14 april te zien! Cees Versteeg, Teus Visser, 
John in ’t Veld, Bran van Wingerden, Sanne de Bruyn, Thom 
de Groot, Darryl Sylvania en Leonie Veldhuis 

 Focuswerkboek blok 4-6 
Voor de komende 3 Focusblokken waar we deze  
maand mee zijn gestart, zijn werkboeken beschikbaar. De 
thema’s in dit boek sluiten aan op de Focusdiensten en 
Open Focus Avonden. Daarnaast werken de Focuskringen 
veelal ook vanuit dit boek. Het werkboek is tevens een aan-
rader om thuis mee aan de slag te gaan. Het kan je verder 
helpen in de ontmoeting met Jezus. En het rust ons toe om 
ons geloof te verbinden met ons dagelijkse leven. Het werk-
boek is beschikbaar in het Boekwinkeltje waar je het in kan 
kijken en mee kan nemen. De betaling is op vrijwillige basis 
en kan via het Boekwinkeltje, of de kerk@pp via het tabblad 
‘collecte – Focusmateriaal’. (De kosten van het werkboek 
zijn € 12,50) 

 Kerk-School-Gezinsdienst- 29 januari  
Volgende week bent u van harte welkom bij de 
Kerk-School-Gezinsdienst die in de kerken van Giessenburg 
en Giessen-Oudekerk gehouden wordt. Het thema is ‘Alles-
overhoop!’ Op de basisscholen bereiden de kinderen zich 
voor met verhalen, liederen en werkstukken. De werkstuk-
ken zullen in de kerken te zien zijn, zodat er tijdens de dienst 
veel herkenning is. Middels onderstaand leesrooster kunt u 
zich ook thuis voorbereiden. 
Ma: Gen. 37: 1-11 - Jozef droomt - IJdele hoop? Bij dromen 
is het altijd de vraag waar ze vandaan komen. Veel dromen 
gaan over wat je die dag hebt meegemaakt. Dromen kunnen 
ook van God komen. Zo komen veel mensen in islamitische 
landen tot geloof in Jezus door dromen. Welke droom herin-
ner jij je nog en is er wel eens een droom uitgekomen? 
Di: Gen. 37: 2-24 - Jozef in de put - Hopeloos!?  
Moeilijke situaties waarvan je denkt dat je er niet uitkomt. 
Maak jij dit mee of heb jij dit wel eens meegemaakt? Hoe 
zou God hierbij kunnen helpen? 
Wo: Gen. 39:1-20 - Jozef bij Potifar - Puinhoop! Heb jij wel-
eens gehad dat iets dat heel mooi leek plotseling een puin-
hoop werd? 
Do: Gen. 40:8-23 - Schenker en bakker dromen- Hoopvol! 
Hoe zou jij in moeilijke tijden hoopvol kunnen blijven en op 
Gods hulp kunnen vertrouwen? 
Vrij: Gen. 41:15-36 - Farao droomt ook - Hoopgevend!  
Heb jij weleens iemand geholpen en je merkte dat God jou 
hierbij hielp? 
Za: Gen. 41:37-57 - Jozef wordt onderkoning - Hoop op de 
Heere! Als de nood hoog is, mag je altijd op God blijven ver-
trouwen. In Jezus wil hij dichtbij zijn en helpen. Heb jij dit 
zelf wel eens gemerkt of van iemand gehoord? 
Zo: Gen 45:1-16 - Jozef maakt zich bekend aan zijn broers - 
Hoop voor de (T)toekomst! Welke Toekomst wil God jou in 
Zijn Zoon Jezus geven? 
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