GEMEENTEGIDS
HERVORMDE GEMEENTE
GIESSEN

Algemeen
Erediensten
Elke zondag is er om 9.30 en 18.00 uur een eredienst in de Hervormde Kerk in
Giessen. Daarnaast zijn er diensten op bijzondere dagen (eerste kerstdag, oudejaarsdag, nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, dank- en biddag). Op de
achterkant van ‘Kerkklanken’, op de website kerkgiessen.nl en in ‘Het Kontakt’
kunt u lezen wie er in de diensten voorgaat.
Sacramenten
Heilige Doop
Geregeld is er gelegenheid voor de bediening van de Heilige Doop als teken van
de relatie die God met ons aangaat. Ruim van tevoren wordt de datum op de
nieuwsbrief en in de Kerkklanken vermeld. Aanmelding kan bij de predikant of de
scriba. Vooraf vindt er een doopgesprek plaats met de predikant en een
ouderling. Ook wordt aan doopouders jaarlijks een avond over geloofsopvoeding
aangeboden.
Heilig Avondmaal
Vijf maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. We denken dan terug aan
het werk dat de Heere Jezus deed en vieren dat we om Hem in die genade mogen
delen. Dit vindt vier keer op zondag plaats en eenmaal op de avond van Goede
Vrijdag. In de zondagse diensten vindt de viering in de morgendienst plaats, in de
avonddienst is er voortzetting en dankzegging.
Censura Morum
Er is in de week voorafgaand aan de viering gelegenheid om persoonlijke vragen
of belemmeringen te delen. De zorg of vraag kan eerst telefonisch worden
gedeeld, tot en met dinsdag. Indien nodig wordt daarna een gesprek gepland in
diezelfde week.
Bezinningsmoment
In de week voorafgaand aan een Avondmaalsdienst is er een moment van
bezinning, om even stil te worden ter voorbereiding op zondag. Deze momenten
bestaan uit gebed, zang, schriftlezing, een meditatie en gesprek en duren van
20.00 tot 20.30 uur. In de zomermaanden vinden ze plaats in de kerk, in de
wintermaanden in ’t Dijkhuis.
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Huwelijk
Gemeenteleden die hun huwelijk graag kerkelijk willen laten bevestigen, kunnen
hiervoor contact opnemen met de predikant. Voor de huwelijksdag vindt dan een
gesprek plaats waarin de betekenis van het huwelijk aan de hand van het
huwelijksformulier wordt besproken. Daarnaast wordt de liturgie doorgenomen.
De predikant bezoekt de getrouwde stellen ongeveer een jaar na de trouwdag. Zo
kan worden teruggekeken op de bruiloft en de eerste tijd als man en vrouw.
Verder wordt indien mogelijk per seizoen een avond toerusting gegeven met
betrekking tot het huwelijk.
Samenkomsten met andere PKN-gemeenten
Twee jaarlijkse bijeenkomsten worden georganiseerd samen met de Hervormde
Gemeente Rijswijk en de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk: op tweede
pinksterdag wordt er ’s morgens een ‘hagepreek’ in het Almbos gehouden en de
avond voor kerst is er een kerstnachtdienst in de Gereformeerde Kerk te Rijswijk.
Pastoraat
Ziekenbezoek
Juist op momenten van ziekte leven we als gemeente met elkaar mee. Bij een
ziekenhuisopname en in andere situaties kunt u contact opnemen met de
dominee. Hij bezoekt de zieken tijdens het verblijf in het ziekenhuis of in een
enkel geval na thuiskomst. Geeft u het door als het uzelf betreft of iemand uit uw
directe omgeving?
Huisbezoek
De ouderlingen bezoeken de gemeenteleden eens in de twee/drie jaar. De
gemeente is hiertoe opgedeeld in verschillende wijken met elk een eigen
wijkouderling. Uw wijkouderling benadert u hiervoor. Mocht u nog niet gebeld
zijn, maar wel een gesprek willen, neemt u dan gerust contact op.
De dominee bezoekt de gemeenteleden van 80 jaar en ouder eenmaal per jaar,
vaak rond de verjaardag. Ook bezoekt hij gemeenteleden in geval van rouw,
verdriet, (chronische) ziekte of andere situaties. Mocht u behoefte hebben aan
een pastoraal gesprek, belt u hem dan gerust. Overigens kan het ook zijn dat hij
zonder nadere reden eens bij u aanbelt.
Voorbede en nieuwsbrief
Bij de voorbede en de nieuwsbrief hanteren we als kerkenraad de volgende
richtlijn: in geval van geboorte, huwelijk, ziekte en rouw van een gemeentelid
vermelden we het op de nieuwsbrief en noemen we het in de voorbede. Dit
3

gebeurt als de directe betrokkenen dit zelf mondeling, per telefoon of door een
kaart hebben aangegeven.
Indien er een gemeentelid een dierbare heeft verloren die geen lid is van onze
gemeente, kan er in de zondagse diensten voorbede gedaan worden. Deze voorbede wordt alleen gedaan als de directe betrokkenen het zelf hebben aangegeven. We vermelden dit niet op de nieuwsbrief, tenzij erom wordt gevraagd.

Diaconie
De diakenen brengen diaconale doelen onder de aandacht en zamelen hiervoor
gelden in. Ook dienen de diakenen aan de tafel van het Heilig Avondmaal. De
diaconie stelt ieder jaar een collecte- en giftenrooster op. Een gedeelte van de
ontvangen gelden wordt gebruikt voor het werk in de gemeente, zodat bijvoorbeeld het werk van de H.V.D. door kan gaan en de vrouwenvereniging Dabar kan
blijven samenkomen. Ook kan de diaconie financiële ondersteuning geven aan
personen die zich financieel niet redden. Een ander deel van de gelden gaat naar
vooraf bepaalde doelen, zoals regionaal diaconaal werk, diaconaal werk in
Nederland of het buitenland of noodhulp.
Hulpdienst S.O.S.
Voor alle inwoners van Giessen die tijdelijk dringend praktische hulp nodig
hebben en geen familie, vrienden of buren hebben die hen kunnen helpen, is
de Hulpdienst S.O.S. Giessen. De hulpdienst werkt uitsluitend met vrijwilligers uit
de hervormde gemeente om praktische hulp te bieden vanuit een christelijk
perspectief. De hulpdienst is ook opgezet als een middel om de eenzaamheid
terug te dringen en meer naar onze naaste om te zien. Zo kan de hulpdienst
helpen met bijvoorbeeld hulp bij het doen van boodschappen, hulp bij ziekte,
zoals de hond uitlaten of de container buiten zetten, hulp en/of advies bij kleine
klusjes in en om het huis, een wandeling ter ondersteuning van de gezondheid,
begeleiding c.q. vervoer bij doktersbezoek, hulp bij administratie etc.
Wanneer er door de vrijwilligers kosten gemaakt worden, bijvoorbeeld voor
vervoer of parkeerkosten, wordt er (in overleg) een redelijke vergoeding
gevraagd. Indien gewenst, kan er (mede door middel van overleg met de kerkenraad) structurele hulp gezocht worden. U kunt de Hulpdienst S.O.S. benaderen via
de contactgegevens op het inlegvel. Uw hulpvraag wordt dan beoordeeld,
contactgegevens genoteerd en er wordt contact gelegd tussen degene die hulp
nodig heeft en een vrijwilliger die de hulp kan bieden.
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Hervormde Vrouwendienst (H.V.D.)
De vrouwen van de H.V.D. bezoeken de oudere gemeenteleden en mensen die
zich in een moeilijke periode bevinden of ziek zijn. Verder brengen ze een bezoek
aan ouders van de pasgeboren kinderen in onze gemeente en nabestaanden van
overledenen. Ook verwelkomen zij nieuwe inwoners en bezorgen ze de zondagse
bloemengroet.
Kerkradio
Mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen of willen komen, kunnen de
diensten via kerkinternet bijwonen. Hiervoor kan men een kastje huren wat
aangesloten is op de server in het kerkgebouw. Ook is er de mogelijkheid om de
kerkdiensten via audioserver live te beluisteren. Diensten kunnen ook achteraf
worden beluisterd. Op de website kerkgiessen.nl vindt u onder ‘diensten’en dan
‘kerkradio’ alle informatie.
Ouderencommissie Giessen-Rijswijk
Deze interkerkelijke commissie (Herv. Gem. Giessen, Geref. Kerk Giessen-Rijswijk
en Herv. Gem. Rijswijk) organiseert ontmoetingsavonden en -middagen voor
ouderen vanaf 65 jaar in Giessen en Rijswijk. Naast deze activiteiten zijn er
diensten met Kerst en Pasen en is er elk jaar een reisje in de maand juni. Het
programma wordt bij iedereen van 65 jaar en ouder thuisbezorgd.
Zendingscommissie
De zendingscommissie informeert gemeenteleden over zendingswerk dichtbij en
ver weg, betrekt hen erbij en zamelt geld in. Eens in de twee jaar is er een
zendingsdienst. De commissie kiest per kwartaal een ander doel voor de zendingsbussen die aan de uitgang van de kerk hangen. Verder organiseert ze diverse
verkoopacties en doet ze mee aan de organisatie van de jaarlijkse fietstocht
Lopend Vuurtje.

College van Kerkrentmeesters (CvK)
De zorg voor materiële zaken is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters: personeel, gebouwen en financiën. Het CvK bestaat uit drie ouderlingkerkrentmeesters, twee kerkrentmeesters en twee leden die samen de commissie
van bijstand vormen. Uit de drie ouderling-kerkrentmeesters wordt de voorzitter
gekozen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door alle overige
leden van het CvK worden vervuld.
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Financiën
Voor aanvang van ieder kalenderjaar wordt een begroting opgesteld, waarin
goedkeuring wordt gevraagd voor de financiële consequenties van het te voeren
beleid. In het eerste kwartaal van het kalenderjaar wordt de jaarrekening van het
afgelopen jaar opgemaakt. Na beoordeling door het CvK en vaststelling door de
kerkenraad ligt de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage. Daarna
worden de begroting en de jaarrekening toegezonden aan het Regionaal College
voor Behandeling van Beheerszaken.
De inkomsten van de gemeente komen uit de wekelijkse collecten in de kerkdiensten, maar vooral uit de jaarlijkse ´Actie Kerkbalans´, waarbij aan alle leden
van de gemeente een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd wordt. Deze actie
wordt ieder jaar in januari gehouden.
Solidariteitskas
Belijdende leden betalen € 10 per jaar waarvan de helft bestemd is voor de eigen
gemeente. De andere helft wordt in een landelijke kas gestort voor de ondersteuning van de Protestante Kerk in Nederland in het algemeen. Vanuit deze
landelijke kas hebben we een grote bijdrage ontvangen voor de bouw van het
nieuwe Dijkhuis.
Ledenadministratie
Het CvK beheert de ledenadministratie van onze gemeente. Daarin worden naast
de namen van de gemeenteleden ook de datum van doop, belijdenis, trouwen,
enz. geadministreerd.
Nieuwe leden
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Als u zich bij onze hervormde gemeente
wenst aan te sluiten, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden bij de scriba.
Als u elders al lid bent van een hervormde gemeente en in Giessen komt wonen,
zal de overschrijving automatisch plaatsvinden.
Collectemunten
Collectemunten worden uitgegeven in munten van 20 stuks waarbij drie soorten
zijn te onderscheiden te weten:
- Munten van € 0,50 (wit van kleur)
- Munten van € 1,00 (blauw van kleur)
- Munten van € 2,50 (geel van kleur)
Collectemunten zijn te koop op elke eerste maandag van de maand (behalve in
augustus) in ‘t Dijkhuis van 19.30 uur tot 20.30 uur. U kunt de collectebonnen
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contant afrekenen en u ontvangt een kwitantie. Deze kwitantie kunt u eventueel
gebruiken om uw gift aantoonbaar te maken bij de Belastingdienst.
Koster
Voor het toezicht op het gebruik van het kerkgebouw heeft het CvK de koster aangesteld. De koster zorgt voor een ordelijk verloop van het gebruik van het kerkgebouw
tijdens kerkdiensten. Ook stelt hij het kerkgebouw voor gebruikers tijdig open. Voor
een goede gang van zaken tijdens rouw- en trouwdiensten wordt het gewaardeerd als
de koster ook een kaart ontvangt.
Organisten
De Hervormde Gemeente Giessen heeft enkele eigen organisten die het orgel
bespelen tijdens de erediensten volgens een opgesteld rooster.
Verjaardagsfonds
Als een gemeentelid jarig is, komt er iemand bij u aan de deur met een felicitatiekaart van de gemeente. Wij vragen u een gift uit dankbaarheid voor het nieuwe
levensjaar, door God aan u gegeven. Deze giften gaan naar de eigen kerkelijke
gemeente.
Begraafplaats
Naast onze kerk ligt de kerkelijke begraafplaats. De begraafplaats is eigendom van
de Hervormde Gemeente te Giessen en wordt beheerd door het College van
Kerkrentmeesters. In het algemeen wordt aan iedereen die voldoende binding
heeft met Giessen, toestemming gegeven om de overledene hier te begraven.
Voor het begraven zijn er de volgende mogelijkheden :
1. Een algemeen graf voor een periode van 20 jaar.
Hierop mag geen grafmonument worden geplaatst en na 20 jaar is in
principe geen verlenging mogelijk en zou het graf geruimd kunnen worden.
2. Een particulier graf of koopgraf.
De onderhoudsperiode voor een koopgraf is vastgesteld op 30 jaar. Op een
eigen graf mag een grafmonument worden geplaatst en na afloop is het
mogelijk de periode van grafrecht te verlengen met 10 jaar.
Bij een particulier graf bestaat de mogelijkheid om in één graf twee personen
boven elkaar te begraven. Dit moet dan wel bij de eerst begravene worden aangegeven. Ook is het mogelijk om twee personen naast elkaar te begraven en ook
dit moet bij de eerst begravene kenbaar gemaakt worden.
De tarieven van de gemeente Woudrichem worden gehanteerd.
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Vorming en toerusting
Zondagsschool ‘de Zaaier’
In Giessen is gekozen voor een combinatie van kindernevendienst en zondagsschool. Er zijn vier groepen. Elke week hebben twee groepen kindernevendienst
en de andere twee groepen hebben zondagsschool. Hiervoor is een rooster opgesteld. De zondagsschool/kindernevendienst wordt gehouden van september tot
en met juni. Alle kinderen van de basisschool zijn hier van harte welkom om
samen te luisteren naar de Bijbelse geschiedenissen, samen te bidden en te
zingen.
Catechisatie – Follow me (next)
De Heere God geeft ons de opdracht om het geloof over te dragen aan volgende
generaties. Dit begint al bij de doop van onze jonge kinderen. Van daaruit leren de
kinderen wie God is, in de hoop dat ze Hem meer en meer leren kennen en liefhebben. Daarom wordt er op maandagavond catechisatie gegeven, om jongeren
in deze beslissende fase van hun leven te begeleiden. Van de ouders wordt
verwacht dat ze de doopbelofte ook hier in praktijk brengen.
Belijdeniscatechisatie
Wil je graag belijdenis doen of aarzel je erover maar zou je wel graag meer willen
weten? In beide gevallen ben je van harte welkom op belijdeniscatechisatie. Zijn
er vragen of wil jij/wilt u een gesprek hierover, neem dan gerust contact op met
de dominee.
Catechese/Bijbelstudie voor mensen met een verstandelijke handicap
De catechese en het bijbelstudiewerk voor mensen met een verstandelijke
beperking wordt georganiseerd vanuit de classicale commissie voor de catecheseen eredienst. In het winterseizoen komen ze elke vrijdagavond bij elkaar van
19.00 tot 20.00 uur in ‘d’Ontmoeting’ achter de Gereformeerde Kerk in Almkerk.
Er zijn drie verschillende groepen, zodat rekening kan worden gehouden met de
leeftijden en mogelijkheden van de deelnemers.
Kringwerk
In de periode van september/oktober tot en met april worden er kringbijeenkomsten gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld om elkaar te versterken in het
geloof. Dit doen we rondom een geopende Bijbel. Gods Woord wil antwoord
geven op onze vragen. Hierdoor worden we ook toegerust om anderen over Jezus
Christus te vertellen. Het Bijbelgedeelte van de Bijbelkring is gekoppeld aan de
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kerkdienst voorafgaand aan de kringen. Zo versterken kerkdienst en gesprek
elkaar. Er zijn verschillende kringen: de startkring, de huiskring en Move on!
Startkring
De startkring is bedoeld voor iedereen die meer over het geloof wil weten en/of
misschien nog niet zo bekend is met het geloof. We gaan met elkaar in gesprek
waarbij we elkaar willen versterken en willen groeien in het geloof.
Huiskring
Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te raken
rondom het geloof. De gesprekken zijn handvatten om het geloof toe te passen in
het dagelijks leven. De huiskringavonden zijn bij iemand thuis en worden
gehouden op verschillende avonden en een ochtend in de week.
Move on!
is de naam van de Bijbelstudiegroep die bedoeld is om aan de
hand van een thema verder te groeien in je geloof, kennis op te doen en met
elkaar daarover in gesprek te komen. Het is een serieuze avond met een
informeel karakter waarin je je vrij mag voelen om mee te doen, maar ook
gewoon mag luisteren.

Jeugdwerk
Club
Voor alle kinderen uit groep 4 t/m 8 is er de club. We beginnen met een Bijbelverhaal en maken hier nog een werkje bij uit een leuk boekje. Daarna gaan we
knutselen. Elk jaar zoeken we leuke, gezellige knutseldingen uit. We kletsen wat
en maken het gezellig in ‘t Dijkhuis.
Rock Solid
Voor iedereen die in de eerste of tweede klas van de middelbare school zit en
eens iets anders op zaterdagavond wil doen, is er Rock Solid. We spelen vette
games, praten over God en loungen in het jeugdhonk in Rijswijk. Daarnaast
hebben we ook nog speciale avonden, zoals een dropping of bowlen.
Solid Friends
Ben jij tussen de 14 en 16 jaar? Dan is Solid Friends echt iets voor jou:
vriendschap, discussie geloof en gezelligheid! Elke week bruist het jeugdhonk van
‘t Dijkhuis weer. De ene week is er op zaterdagavond een vrij programma. De
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andere week op zondag praten we over een thema, bijv. waarheid, muziek,
seksualiteit of drugs. De avonden beginnen om 19.30 uur.
Solid Friends Next
Dé club voor jongeren van 17 t/m 21+. Denken, praten en jouw mening geven
over de Bijbel en geloof met jongeren van jouw leeftijd uit Rijswijk en Giessen. Dit
is twee keer per maand op zaterdagavond in ’t Dijkhuis vanaf 20.00 uur. Je komt
toch ook?!! Al is het maar om te luisteren of jouw mening te geven over een
thema.
Vakantiebijbelclub
D.V. elk jaar wordt er in de herfstvakantie de VBC gehouden voor alle kinderen uit
Giessen van 4 tot en met 12 jaar. Sinds enkele jaren wordt dit georganiseerd
vanuit de gezamenlijke PKN-kerken van Giessen en Rijswijk. Op de VBC worden er
verhalen verteld uit de Bijbel, is er een poppenkast, wordt er geknutseld,
spelletjes gedaan en nog veel meer.

Overige activiteiten
‘t Dijkhuis
’t Dijkhuis is het kerkelijk centrum van de Hervormde Gemeente Giessen. Het
gebouw heeft vier zalen beneden en twee boven. Verder is er een keuken,
stoellift en een mindervalide toilet aanwezig. Buiten hangt een AED.
’t Dijkhuis wordt vooral gebruikt voor kerkelijke activiteiten, zoals crèche,
zondagsschool, jeugdwerk, vergaderingen en bijbelstudie. Daarnaast kan het pand
gereserveerd worden voor kleine partijen, cursussen, vergaderingen, uitvaarten
en andere samenkomsten. Informatie vindt u op de website dijkhuis-giessen.nl.
Ook is er een opbaarruimte aanwezig waar iedereen gebruik van kan maken.
Crèche
Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er iedere zondagmorgen crèche in ‘t
Dijkhuis. Ook op eerste kerstdag, nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag is er crèche.
Er zijn vrijwilligers aanwezig om op de kleintjes te passen. De kinderen krijgen iets
te drinken en te eten. Belt u gerust als u vragen heeft of als u mee wilt helpen met
oppassen (eens per 3 maanden).
Gebedskring
Twee maal per maand is er gebedskring in ’t Dijkhuis. De kring is op maandagavond vanaf 19.30 uur. Eerst is er een kort gebed en wordt er gezongen. Na het
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Bijbel lezen en een korte overdenking worden gebedspunten genoemd en aangevuld. Daarna is er een kringgebed waar je aan mee mag doen, maar dat hoeft
niet. Gebedspunten kunnen ook vooraf worden doorgegeven.
Themadiensten
Door de themadienstcommissie wordt jaarlijks een aantal themadiensten
georganiseerd. Deze themadiensten zijn voor iedereen, maar vooral door en voor
jongeren. Ze zijn gericht op een specifiek thema en er worden naast psalmen en
gezangen andere liederen gezongen.
Zangdienstcommissie
Deze commissie organiseert zo’n vier keer per jaar een sing-in: na de avonddienst
een klein uurtje zingen op verzoek en het aanleren van een nieuw lied. Deze zanguurtjes worden begeleid op de piano en vaak werken er ook andere gastmuzikanten mee. De zangdienstcommissie is ook verantwoordelijk voor het boeken
van de koren/solisten/muzikanten die tijdens Kerst, Pasen en Pinksteren in de
eredienst meewerken. Ten slotte organiseert deze commissie ook een samenkomst op Stille Zaterdag waarin er onder begeleiding van piano of andere
instrumenten stil wordt gestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus.
Dameskring Dabar
De dameskring Dabar komt elke twee weken op dinsdagavond bij elkaar. Na een
bezinnend gedeelte wordt er iets moois gemaakt of worden spelletjes gedaan.
Ook worden bollen wol aangeboden om thuis te breien voor Roemenië of
Moldavië. De avonden beginnen om 19.30 en zijn in ’t Dijkhuis.
Jonge Gezinnendag
Ieder jaar wordt omstreeks juni een dag georganiseerd voor ouders met kinderen
van 0-12 jaar. ’s Ochtends zijn er aparte programma’s voor de kinderen en de
ouders. Centraal thema bij de ouders is de christelijke opvoeding. Daarna wordt
met elkaar een ontspannende en gezellige activiteit gedaan.
Kerkblad ‘Kerkklanken’
Om op de hoogte te blijven van het gemeentenieuws, komt naast de wekelijkse
nieuwsbrief eens per twee weken het kerkblad ‘Kerkklanken’ uit. Het kerkblad
geeft naast het nieuws uit eigen gemeente ook de berichten door van de
omliggende gemeenten. Kopij dient ingeleverd te worden bij de predikant.
Verder is er de mogelijkheid om kleine familieadvertenties te plaatsen.
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Nieuwsbrief
Iedere week verschijnt een nieuwsbrief waarop de gegevens vermeld staan over
de zondagse eredienst, bijzonderheden (ziekte, huwelijksjubilea e.d.) van
gemeenteleden en activiteiten. De nieuwsbrief wordt elke zondag aan iedereen
uitgereikt bij de ingang van de kerk. Ook verschijnt deze iedere week op de
website. Het is ook mogelijk om deze per e-mail te ontvangen. Aanmelden hiervoor kan via de website kerkgiessen.nl.
Kopij voor de nieuwsbrief moet op vrijdagavond voor 18.00 uur ingeleverd zijn via
e-mail: nieuwsbriefgiessen@planet.nl.
Startdag
Als start van het winterseizoen wordt een startdag georganiseerd. Dit is op een
zaterdag in september en is bedoeld voor alle gemeenteleden. Gezelligheid,
sportiviteit en ontspanning staan dan centraal. Aansluitend vindt op zondag een
dienst plaats waarin Gods zegen wordt gevraagd voor het komende winterwerk.
Website
De gemeente heeft een eigen website: kerkgiessen.nl. Hierop is alle actuele
informatie te vinden uit de gemeente, zoals de kerkdiensten, activiteiten,
contactpersonen, kerktelefoon, etc. Ook vindt u er foto’s en enkele historische
gegevens.
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