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GEMEENTESCHETS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE GIESSEN 
 

 

 

 

 

       
 
 

Samen om het Woord van de God van Israël, onze Here en 

Redder Jezus Christus navolgen en zo het 

Evangelie uitdragen in de wereld. 
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   Het dorp Giessen 

 
Het dorp Giessen is gelegen in het Land van Heusden en Altena, en maakt sinds 2019 deel uit 
van de burgerlijke gemeente Altena. Op 1 januari 2020 telde Giessen 1630 inwoners op het totaal 
van de gemeente Altena van 55.959. Er is een grote kern van bewoners die al generaties lang in 
Giessen wonen, met daaromheen mensen die vroeger of later vanuit buurgemeenten of andere 
regio’s hier zijn komen wonen. Giessen is een plattelandsgemeente in het Noordelijke, 
protestantse deel van Brabant en ligt tussen Den Bosch en Gorinchem. In de omgeving van het 
dorp bevindt zich de afgedamde Maas naast het Munnikenland met Slot Loevestein, het Almbos, 
prachtige fietsroutes door het land van Heusden en Altena en is het natuurgebied de Biesbosch 
dicht in de buurt. 
 
In het verleden waren veel inwoners werkzaam bij fa. Schouten en bij Hak. Nog steeds zijn dit 

belangrijke werkgevers, maar een groot deel van de beroepsbevolking werkt tegenwoordig elders 
of het nabijgelegen industrieterrein “De Rietdijk”. Jaarlijks wordt ‘De Giessense Mèrt’ 
georganiseerd wat veel bezoekers trekt, ook uit de omliggende dorpen. Naast Giessen ligt het 
dorp Rijswijk (NB). De afgelopen 10 jaar is er door de Dorpsraad hard gewerkt aan 
samenwerking tussen beide dorpen en zijn de voetbalbalclubs en Oranjeverenigingen inmiddels 
samengegaan en wordt er een nieuw, gezamenlijk winkelcentrum met appartementen in het 
midden van de twee dorpen in 2021 opgeleverd. In het centrum van deze twee dorpen bevinden 
zich ook de sporthal, jeu-de-boulesbaan, voetbalvereniging, een horeca gelegenheid en de Brede 
School. 

 

Deze school is een Christelijke basisschool, genaamd “De Parel”, die door nagenoeg alle kinderen 
van Giessen en Rijswijk wordt bezocht. Voor het voortgezet onderwijs gaan de jongeren naar 
Wijk en Aalburg, Sleeuwijk of Gorinchem. De contacten met de basisschool “De Parel” zijn  
positief en er is een goed verstandhouding tussen de school en de kerken. De kerk neemt een 

belangrijke rol in het dorp in en de beeldvorming is positief. 

 
Naast de Hervormde gemeente, is er ook een Gereformeerde kerk (Giessen – Rijswijk), 
waarvan het kerkgebouw in Rijswijk gelegen is (ook deel uitmakend van de PKN), die 
bezocht wordt door gereformeerden uit Giessen en Rijswijk. Met de Hervormde gemeente 
Rijswijk en genoemde Gereformeerde kerk is een constructieve samenwerking, o.a op gebied 
van ouderenwerk en jeugdwerk. Verder wordt een openluchtsamenkomst op Tweede 
Pinkersterdag in het Almbos georganiseerd, evenals een Kerstnachtdienst op Kerstavond, een 
school- en gezinsdienst, gebedsweek en een Kerk en Israël avond. Tijdens de coronacrisis is 
er intensief samengewerkt met de Rijswijkse gemeenten. De hele periode zijn er diensten uit 
gezonden via de digitale kanalen, waarbij wekelijks werd gewisseld van kerkgebouw en 
predikant. Dit heeft een positieve saamhorigheid opgeleverd. 

 

Onze gemeente 
De Hervormde gemeente Giessen is vanaf 1987 een zelfstandige gemeente. Voor 1987 vormde 
men jarenlang een combinatie met de Hervormde gemeente Rijswijk. Men had één predikant. 

 
Verdeling gemeenteleden naar leeftijd op 1 april 2020  

Min Max Jaar Geen doop/bel. Dooplid Belijdend Totaal 

doop/belijdend 

0 4 2020 1 21 0 21 

5 9 2020 2 34 0 34 

10 14 2020 4 35 0 35 

15 19 2020 4 42 0 42 

20 24 2020 3 28 1 29 
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25 29 2020 3 32 7 39 

30 34 2020 1 11 12 23 

35 39 2020 0 13 20 33 

40 44 2020 4 21 26 47 

45 49 2020 4 17 28 45 

50 54 2020 3 19 46 65 

55 59 2020 3 18 39 55 

60 64 2020 5 12 42 54 

65 69 2020 4 9 47 56 

70 74 2020 4 20 43 63 

75 79 2020 1 14 25 39 

80 84 2020 0 8 28 36 

85 89 2020 0 2 5 7 

90 94 2020 1 2 3 5 

              

Totalen     47 358 372 730 

 

 

De Hervormde gemeente Giessen komt vanuit historisch perspectief voort uit de rechts 

confessionele traditie, en affiniteit met de Gereformeerde Bond. Wij weten ons verbonden aan de 

Heilige Schrift en de Gereformeerde belijdenisgeschriften, te weten de Heidelbergse 

Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels (samen de Drie 

formulieren van enigheid genoemd). 

De Hervormde gemeente Giessen maakt deel uit van de classis Noord-Brabant, Limburg en 
Réunion Wallone.  
 

Giessen heeft een trouw kerkbezoek maar ook is de maatschappelijke trend te zien van een afname 

van het kerkbezoek, zeker in de avonddiensten. De ochtenddiensten worden door ongeveer 200 – 
250 personen bezocht en de avonddiensten door gemiddeld 50-100 personen. 
Er wordt gezongen uit de Hervormde Bundel 1938 (Psalmen oude berijming en Gezangen). 
Deze bundel wordt aangevuld met Psalmen in de nieuwe berijming 1976 en Op Toonhoogte 
2005. Bij bijzondere diensten Johannes de Heer en opwekkingsliederen. Op de eerste 
zondag van de maand wordt er (m.u.v. bijzondere dagen en de zomermaanden) een 
themadienst gehouden. Deze dienst staat dan in het teken van een doelgroep bv. jongeren, 
ouderen of mensen met een lichamelijke/geestelijke beperking.  

 

Tijdens de eredienst op zondagochtend wordt er een kindernevendienst georganiseerd. Om 
beurten is de helft van de kinderen in de dienst aanwezig tot en met de schriftlezing + een kort 
‘kindermoment’, daarna gaan ze naar de zondagsschool. De andere kinderen gaan voor aanvang 
van de dienst naar de zondagsschool, welke door gemeenteleden wordt gehouden in het 
gemeentelijk centrum ‘t Dijkhuis. Verder is er ook een kindercrèche in ditzelfde kerkelijk 

centrum. De diensten zijn voor gemeenteleden mee te luisteren via de kerktelefoon, tevens zijn 
de diensten direct of achteraf te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.  

 

De kerkenraad bestaat uit een predikant en 18 ambtsdragers. Hieronder bevinden zich 8 
ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters, 1 ouderling-scriba en 4 
diakenen. Daarnaast zijn er nog twee kerkrentmeesters (niet staande in het ambt) welke geen deel 
uitmaken van de kerkenraad. 

 

De wijkouderlingen worden ondersteund door het pastoraal team. Als een wijkouderling merkt 

dat op een adres meer aandacht nodig is kan het pastoraal team worden ingeschakeld. Ook kan de 

wijkouderling samen met iemand uit het pastoraal team een bezoek afleggen. Het verschil tussen 

de HVD en het pastoraal team kan gezien worden in het feit dat de leden van de HVD een 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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informeel bezoek brengen namens de kerkenraad en dat de leden van het pastoraal team een 

formeel bezoek brengen namens de kerkenraad. In de vacante periode heeft de gemeente veel 

mogen steunen op de pastorale begeleiding van ds. Hendriksen, die ook een aantal rouwdiensten 

verzorgt heeft. Verder is er de hulp gehad van ds. Hoftijzer die als consulent, maar ook als 

behulpzame buur-predikant de gemeente volop bijstaat in praktische en organisatorische 

kwesties.  

 

Waarom zo snel weer vacant? 

De afgelopen 12 jaren hebben drie predikanten in Giessen gestaan. De laatste was ds. Fokkert en 

hij heeft slechts een beperkte periode kunnen functioneren. Al snel na de intrede werden  

persoonlijke omstandigheden in het gezin duidelijk, waardoor het functioneren voor de dominee 

moeilijker werd. In goed overleg heeft ds. Fokkert zich op 1 juli 2020 losgemaakt van de 

gemeente Giessen. Zowel voor de gemeente, het gezin en de predikant heeft dit enorm veel 

impact gehad. 

Kerkelijke activiteiten 

Voor wat betreft het jeugd en jongerenwerk is er samenwerking met de buurgemeente van 
Rijswijk. De clubs bestaan uit The Rock en Bricks. 

 

Gedurende het winterseizoen worden er tien themadiensten gehouden. De themadiensten worden 
georganiseerd door de themadienstcommissie. 

 
Catechisatie wordt gegeven in een tweetal leeftijdsgroepen en wordt geleid door de predikant 
en geassisteerd door mentoren (gemeenteleden). Hier wordt de methode ”Leer en Leef” 
gehanteerd. 

 

Er zijn diverse activiteiten binnen de gemeente, te weten; 

- Vakantiebijbelclub Giessen-Rijswijk 

- The Rock en Bricks 

- Zangdiensten en sing-in 

- Zendingscommissie 

- Themadiensten 

- Ouderencommissie Giessen-Rijswijk 

- Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) 

- Dameskring Dabar 

- Startkring, MoveOn en 4 huiskringen 

- Theologiekring 

- Gemeente Opbouw en Toerustingscommissie (GOT) 

- Kinderdiensten rondom Bid- en Dankdag 

- Een jaarlijkse kinderdienst i.s.m Christelijke basisschool “De Parel” 

Naast de wekelijkse bloemengroet, welke bij iemand van de gemeente wordt thuisbezorgd, 

verzorgt de HVD dat oudere gemeenteleden en nieuwe geboorteleden bezocht worden. 

 
Eenmaal per twee weken verschijnt het gezamenlijke kerkblad “De Kerkklanken” van de 
Hervormde Gemeenten binnen de PKN in de regio. Daarnaast worden de gemeenteleden 
iedere zondag geïnformeerd via een nieuwsbrief, welke in de kerk wordt uitgedeeld en 
digitaal wordt verstuurd. De nieuwsbrief is ook via de site beschikbaar. 
 

Accommodatie: 
In 2010 zijn rond het historische kerkgebouw de bijbehorende gebouwen en 
accommodaties samengebracht. De nieuwe pastorie staat naast de kerk en ook het 
kerkelijk centrum ’t Dijkhuis naast de kerk in de Kerkstraat. Verder is een aantal jaren 
geleden de naastgelegen begraafplaats flink uitgebreid, een nieuwe parkeerplaats 
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aangelegd en het historische kerkpad in oude glorie hersteld. Dit alles door de rijke 
zegen van onze Heer die de vele vrijwilligers met enthousiasme, kracht en vertrouwen 
stuurde. 
 

De Giessense ‘kerk’-mensen: 
De mensen in Giessen zijn enthousiast om mee te helpen met wat dan ook in de 
gemeente of het dorp. Sommigen willen wel graag ‘gevraagd’ worden, maar zodra dit is 
gebeurd, dan gaan ze volop aan de slag. Praten over de dominee of de lengte van de 
preek is geen punt, maar voordat je weet wat het persoonlijk geloof betekent, dan hebben 
sommige mensen wel eerst een kleine aansporing nodig. Ook hiervoor geldt, dat na de 
aansporing men snel loskomt en mooie gesprekken volgen.  
 
 
Aldus vastgesteld op de kerkenraadsvergadering van de Hervormde Gemeente Giessen  
d.d. 26 mei 2020 


