2 september 2018
30e jaargang nr. 36

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. M.F. van Binnendijk uit Rotterdam, viering Heilig Avondmaal
18.00 uur: Ds. H.E. Veldhuizen uit Schelluinen, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Op Toonhoogte 178 vers 1, 2 en 3
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Psalm 65 vers 1
Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Deuteronomium 31:30 – 32:11

18.00 uur: Handelingen 27:33-44

Collecten:
1e rondgang Diaconie en de Avondmaalscollecte is bestemd voor Woord en Daad.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang de maandelijkse extra collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Sport for Others.
Sport for Others is een sportieve uitdaging op D.V. 22 september waar ook gemeenteleden uit Giessen
aan deelnemen. Op D.V. 22 september gaan de deelnemers de uitdaging aan om de Mont Ventoux
(een berg in Frankrijk) te voet of per fiets te bedwingen. Het evenement is bedoeld om zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor een project van Woord en Daad.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
2 sept.: Willeke de Ruiter – Lianne Spiering – Nienke van Vugt
9 sept.: Mirella van Straten – Annelies van Tilborg – Angelina van Vugt
Zondagsschool/kindernevendienst:
2 sept.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
9 sept.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
Lied zondagsschool september: Psalm 86 vers 6 Leer mij naar uw wil te hand’len
Kerkauto:
2 sept.: Arno Versluis  06 – 20152155

9 sept.: Gijs v.d. Beek  442596

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat deze week naar Joost van de Wetering, Huiswerf 4 te Andel
Huwelijksjubileum:
Donderdag 6 september hoopt fam. Hak-Bok (Burgstraat 38 4283 GG) de dag te herdenken dat het
50 jaar geleden is dat ze zijn getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen
Gods zegen toe voor de toekomst.
Huwelijk:
Op D.V. 29 september gaan Maurice van der Mooren en Tanja van Dalen trouwen. Dit huwelijk zal
kerkelijk worden ingezegend in onze kerk door ds. Mouw. De aanvang van deze dienst is om 13.30
uur. Op de kaart staat de volgende tekst “Dankbaar dat Gods liefde ons verbind.” Als kerkenraad
wensen we Maurice en Tanja een goede voorbereidingstijd op hun huwelijk toe.
Jarig:
Volgende week zondag, 9 september, is mevr. E. Rochat jarig. Zij hoopt deze dag 81 jaar te worden.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen toegewenst voor uw nieuwe levensjaar.
Adres: Burgstraat 32, 4283 GG.
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Avondmaal aan huis:
Langdurig en/of ernstig zieken worden in de gelegenheid gesteld om thuis het avondmaal tijdens de
ochtend- of avonddienst mee te vieren in aanwezigheid van een ouderling en een diaken. Wilt u hier
gebruik van maken of meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met de diaconie (Pierre de
Graaff/tel: 442650) of de wijkouderling.
Collectemunten:
I.v.m. afwezigheid op 3 september zal de verkoop van collectemunten een week later zijn, namelijk
op 10 september!
Anton Verschoor
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: €10,00 voor de Kerkrentmeesters.
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift van € 10,00 ontvangen voor de Kerkrentmeesters.
Allen hartelijk dank daarvoor.
Opbrengst augustus:
De maand augustus is weer voorbij er is € 417,55 gespaard. Dit brengt de tussenstand op: € 863,40
We sparen nog één maand voor dit project. Spaart u/jij weer mee?
De zendingscommissie
Kennismakingsavond Prop. Van der Knijff:
Aangezien er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure zijn ingeleverd, heeft de
beroepingscommissie afgelopen dinsdagavond de beroepingsbrief officieel overhandigd aan Proponent
Van der Knijff. Aanstaande vrijdag 7 september zullen Proponent Van der Knijff en zijn vrouw kennis
komen maken met onze gemeente. De kennismaking met de gemeenteleden vangt aan om 20.00 uur
en zal tot 22.00 uur duren. Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. De
kennismaking vindt plaats in ’t Dijkhuis.
De beroepingscommissie
Themadienst 9 september:
Op zondag 9 september hebben we weer een themadienst! Ds. Mouw zal in deze dienst voorgaan en
Hanneke Ermstrang zal haar muzikale medewerking verlenen op de piano.
Het thema is “Je hoeft niet bang te zijn”. De dienst is gericht op de kinderen, maar uiteraard bent u
allemaal van harte welkom! Let op: aanvang van deze themadienst: 15.00 uur! Tot dan!
Startdag:
DV zaterdag 22 september is er weer de jaarlijkse startdag van onze Gemeente. Deze keer is het
thema “Kiezen”. Het idee achter dit thema is dat er ook gekozen kan worden uit diverse workshops.
Bij te weinig belangstelling voor een bepaalde workshop zal deze ook niet doorgaan, dus een massale
opkomst is gewenst. Voor degene die ervoor kiezen om niet mee te doen aan een workshop is er
voldoende om te bekijken. Wij rekenen dus op uw komst. Een uitgebreide beschrijving van de diverse
workshops en totale indeling van deze middag zal binnenkort als bijlage bij de nieuwsbrief verschijnen.
Laat ze (op)bloeien!:
In de maand september wil de zendingscommissie een bloembollenactie organiseren voor een
project van Woord en Daad! Het motto van de actie is ‘laat ze (op)bloeien’, dit is aan de ene kant
letterlijk bedoeld, want in het voorjaar zullen de tuinen in Giessen en omgeving een extra vrolijk
geheel vormen met al die prachtige voorjaarsbloemen, maar het mooie is dat we door de actie ook
kindslaven op Haïti kunnen laten opbloeien. Hen weer nieuwe dromen, nieuwe kansen geven op een
hoopvolle toekomst. (Zie stukje volgende pagina op de nieuwsbrief)
Volgende week zondag hopen we brochures uit te delen waarin u/jij 20 verschillende bloembollen van
kleurrijke bloemsoorten kunt vinden. Bij de brochure komt ook een bestellijst. We zouden het geweldig
vinden als veel gemeenteleden iets willen bestellen voor het goede doel. Maar we zouden u/jou ook
willen vragen om een stapje extra te doen: Met de brochure en lijst naar
familie/vrienden/studiegenoten/collega’s etc. gaan om ook hen te vragen iets te bestellen. Helpt u/jij
mee? Alvast hartelijk bedankt!
de zendingscommissie
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Nieuwe dromen voor kindslaven:
Slavernij. Dat klinkt als iets uit een ver verleden. Maar wereldwijd leven er nog steeds 40 miljoen
mensen in slavernij. Een vierde deel daarvan is kind.
Je kind verkopen: Voor ouders op het Haïtiaanse platteland is elke dag een worsteling. Vaak is er
nauwelijks genoeg eten voor het hele gezin. Geld om aan kleding of school te besteden is er al
helemaal niet. Daarom besluiten veel ouders een of meerdere kinderen weg te geven of te verkopen
aan een rijker gezin in de stad. Het is gebruikelijk dat rijkere Haïtiaanse families een hulp in de
huishouding, een ‘Restavek’ hebben.
Als slaaf behandeld: Plattelandsouders geloven daadwerkelijk dat hun kinderen als ‘Restavek’ een
betere toekomst krijgen. Maar niets is minder waar. In de praktijk worden deze kinderen als slaaf
behandeld: ze mogen niet naar school en worden geïsoleerd, uitgebuit en misbruikt.
Nieuwe dromen: Woord en Daad vindt dat ieder kind een veilig thuis moet hebben en de kans om
naar school te gaan. Samen met de Haïtiaanse organisatie Restaveks Freedom zet Woord en Daad
zich in om Restaveks te bevrijden uit slavernij en ze een veilig thuis te geven. Een plaats waar ze
kind kunnen zijn en naar school mogen. Een plek waar ze het verleden achter zich kunnen laten en
weer kunnen dromen van een nieuwe, hoopvolle toekomst!
Samen aan Tafel voor alleenstaanden:
Locatie: Maaszaal Hervormde Kerk in Rijswijk. D.V. dinsdag 4 september worden de tafels weer
gedekt, en zorgt Agnes voor een gezellig bloemetje op de tafels. Is het buffet voorzien van een lekkere
maaltijd en staat de gastvrouw (Ineke Elshout) klaar in de hal om u te ontvangen. U bent welkom
tussen 12.00 uur en 12.15 uur, kunt u er om wat voor reden niet zijn, dan graag dit zo spoedig
doorgeven aan Rika: tel: 441131 of Hillie tel: 442458, zodat we rekening kunnen houden met het
dekken van de tafels. Allen hartelijk welkom! Het kookteam.
PCOB afd. Giessen-Rijswijk:
Woensdag 5 september is er een bijeenkomst van PCOB afd. Giessen-Rijswijk. Deze middag kijken
we terug, door middel van beeld en geluid, op de midweek 2018 en de dagtocht. Hierna worden er
traditiegetrouw drie ronden bingo gespeeld. De aanvang is 14.00 uur in De Nijenburcht, Koperwiek
51 in Rijswijk. Ook niet leden zijn van harte welkom.

De kerkenraad wenst u allen een goede Avondmaalszondag en gezegende diensten toe
Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl
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