9 september 2018
30e jaargang nr. 37

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Prop. R. van der Knijff uit Apeldoorn
15.00 uur: Ds. A.J. Mouw, themadienst “Je hoeft niet bang te zijn”
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Op Toonhoogte 214
Organiste: Hanneke Ermstrang

15.00 uur: Op Toonhoogte 440
Pianiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Deuteronomium 30:15-20, Numeri 6:22-27, 2 Korinthe 13:11-13
15.00 uur: 2 Samuel 9:1-10 (BGT) & Romeinen 5:6-11 (BGT)
Collecten:
1e rondgang Diaconie is 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.
U kunt team Altena ook nog (extra) sponsoren via www.sportforothers.nl/teamaltena.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor aangepaste catechese te Almkerk.
Volgende week zondag aan de uitgang extra collecte bestemd voor aflossing schulden.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
9 sept.: Mirella van Straten – Annelies van Tilborg – Angelina van Vugt
16 sept.: Dineke van Tilborg – Pietje van Tilborg – Diana Kant
Zondagsschool/kindernevendienst:
9 sept.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
16 sept.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool september: Psalm 86 vers 6 Leer mij naar uw wil te hand’len
Kerkauto:
9 sept.: Gijs v.d. Beek  442596
16 sept.: Bert den Hartog  443953
Door het vertrek van de fam. Van de Ham naar Aalburg, is er een kerkauto chauffeur minder. Wie is
er in de gemeente bereid om deze “vacature” weer in te vullen? Graag melden bij Bert van Straten.
 443196.
Bloemengroet:
Deze week ontvangt de heer N. Garstman, Ridderhof 2, de bloemengroet van de gemeente.
Jarig:
Deze week vermelden we 3 jarigen op de nieuwsbrief: maandag 10 september hoopt de heer
H. Elshout (Maasdijk 10 4283 GA) zijn 80e verjaardag te vieren. Vrijdag 14 september is
mevr. P.A. Lankhaar-Rozebrand (Den Burcht 15 4283 HA) jarig. Zij hoopt deze dag 89 jaar te worden.
Volgende week zondag 16 september hoopt mevr. W. van Berkel-Kant (Ridderhoef 10 4283 GN) haar
81e verjaardag te vieren. We feliciteren allen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun
nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: € 20,00 voor de Kerkrentmeesters. Namens
de dames van de H.V.D. werd een gift van € 20,00 ontvangen voor de H.V.D.. Hartelijk dank!
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Themadienst:
Vanmiddag is het dan zover, de 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! Na afloop
van de dienst kunnen we met elkaar nog koffie/thee/limonade drinken in het Dijkhuis. We zien uit
naar een fijne dienst met elkaar! Let op: aanvang van deze themadienst: 15.00 uur! Tot dan!
Vakantiekindernevendienst:
Via deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor de hulp en inzet tijdens de zomerweken.
Fijn dat jullie weer mee wilde helpen!
Op de vakantiekindernevendienst is er met het zendingsbusje een bedrag opgehaald van
€ 70,00. Dit bedrag zal geschonken worden aan Sport for Others.
Groet, Jacolien Colijn
Van de zondagsschool:
We zijn weer gestart met de zondagsschool/kindernevendienst. Fijn dat jullie er weer waren. Was je
er nog niet? Natuurlijk ben je nog steeds van harte welkom!
Het was voor groep 7 en 8 afgelopen zondag een beetje vol op de zolder van het Dijkhuis. Daarom
hebben we besloten om te gaan wisselen met de ruimtes.
De indeling wordt nu als volgt:
Zaal 1:
groep 1 en 2
Zaal 2:
groep 3 en 4
Zaal 3:
groep 7 en 8
Knutselzolder:
groep 5 en 6
Collectemunten:
Maandag 10 september is er gelegenheid tot het kopen van collectemunten. Tussen 19.30 en 20.30
uur kunt u hiervoor terecht in ’t Dijkhuis.
Bloembollenactie ‘Laat ze (op)bloeien!’
Als het goed is, heeft elk gezin bij de ingang van de kerk een mooie folder ontvangen met daarin 20
verschillende soorten bloembollen. Er staat voor elk wat wils in, is het niet voor uzelf dan vindt u er
wel een leuk cadeau voor een ander 
Uw/jouw bestelling levert straks in het voorjaar niet alleen een vrolijke, kleurige en geurige tuin op,
maar u ondersteunt ook een heel goed project van stichting Woord en Daad. Met het geld worden
kindslaven (Restaveks) op Haiti vrijgekocht en krijgen zij een nieuwe, hoopvolle toekomst. We hopen
dan ook dat er heel veel bloembollen besteld gaan worden!
Blader dus rustig de folder door, noteer uw bestelling op de lijst en lever de lijst met daarbij het te
betalen bedrag uiterlijk 1 oktober in. Dit kan in de melkbus in de hal van de kerk, bij Andrea van Esch,
Burgstraat 6 of bij Marlies Kant, Parallelweg 23.
PS: Op de achterkant van de bestellijst staan nog 2 extra lijsten. We zouden het fantastisch vinden
als u/jij ook familie/vrienden/bekenden/collega’s/studiegenoten wilt vragen om ook een bestelling te
doen. Hun bestelling kan op de achterzijde genoteerd worden. Meer lijsten nodig??? Helemaal
fantastisch!! Extra lijsten liggen in de hal van de kerk of kunnen afgehaald worden bij Andrea of
Marlies
Hulpdienst S.O.S.:
Enkele weken geleden heeft Nelleke van Dalen aangegeven te willen stoppen als contactpersoon
voor de Hulpdienst. In verband met andere werkzaamheden kan zij dit werk er helaas niet meer bij
doen. Nelleke heeft vanaf het opstarten van de Hulpdienst in september 2012 in de organisatie van
de Hulpdienst gezeten. We vinden het jammer dat Nelleke stopt, maar respecteren haar besluit.
Nelleke bedankt voor alles wat je voor de Hulpdienst hebt mogen doen! Jenny Westerlaken (442909)
en Margriet de Lorm (512814) blijven contactpersonen voor de Hulpdienst.
Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig om aan de vraag om hulp te kunnen voldoen. Als het je leuk lijkt
om ons team van vrijwilligers te komen versterken, of je wilt informatie over de activiteiten van de
Hulpdienst, neem dan contact op met Jenny of Margriet.
Kringen - seizoen 2018/2019:
Het komende seizoen willen we in de kringen in onze gemeente het boekje “Bouwers in de eerste
gemeenten” van ds. Rene van Loon gaan behandelen op de kringavonden. Bijbelstudies over de
mensen rondom Paulus. In de eerste periode na het leven van Jezus op aarde gebeurde er ongelofelijk
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veel. Binnen enkele tientallen jaren ontstonden er christelijke gemeenten in het hele gebied rond de
Middellandse zee. De heilige Geest schakelde daarvoor mensen in. Een van hen was Paulus. In de
bijbel heeft hij een centrale plaats gekregen. Rondom Paulus was er een hele kring van mannen en
vrouwen die met hem meebouwden aan de eerste gemeenten. Inspirerende bijbelstudies die ons
bemoedigen en laten zien hoe God met zijn Geest door mensen heen werkt. In deze bijbelstudies
brengt ds. Van Loon deze bouwers in de eerste gemeenten heel dichtbij vanuit zijn ervaring als
predikant in de wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam-Zuid.
Hij houdt ons o.a. de vraag voor hoe een christelijke gemeente in een dorp of stadswijk meer
uitstraling kan krijgen en wat dit betekend voor de gemeenteopbouw.
De eerste ronde van kringen zijn gepland voor de laatste week van september, week 39.
Als voorbereiding op de eerste kringavond heeft onze oud-predikant ds. J.H. Reijm toegezegd dat hij
in de ochtenddienst van 16 september zal preken over het kringthema en de persoon uit het eerste
hoofdstuk uit het boekje: Ananias van Damascus, een discipel van Jezus met een goede naam.
Handelingen 9: 1-19a.
Allen van harte uitgenodigd in deze eredienst en later op de kringavonden.
Status leiding jeugdwerk:
Hierbij een update wat betreft de status van leiding voor het jeugdwerk. We zijn blij en dankbaar om
te kunnen vertellen dat een hele hoop mensen zich voor het volgende catechisatieseizoen hebben
opgegeven. Zo veel zelfs dat we met de 2 groepen kunnen rouleren wat ook onze wens was. Dat wil
praktisch zeggen dat iedere mentor in plaats van iedere week, om de week een catecheseavond
geeft. Het leiding tekort in het jeugdwerk is dus voor 60% opgelost. Voor een aantal clubs hebben we
nog leiding nodig:
(tienerclub 12 - 14 jaar) zijn 4 leiding gewenst;
(jongerenclub 14-17 jaar) 2 leiding gewenst.
We willen u nogmaals deze clubs onder de aandacht brengen omdat de jeugd naast het onderwijs van
catechese, ook de clubs nodig hebben om betrokken bij de gemeente te blijven en hopelijk zo ook een
blijvende band te vormen voor de jeugd. Als u zich op wilt geven mag u dat doen via de
jeugdouderlingen maar ook via de voorzitters van de desbetreffende clubs.
Jonathan van Rijswijk (06 - 15 13 27 89 of jjrijswijk@gmail.com)
Gertjan Boonstra (06 - 36 11 1201of boonstra.g@hotmail.com)
Rock Solid: Erik van Tilborg (0183 - 44 2155 of angelique1977@kpnplanet.nl)
Solid Friends: Mirjam Garstman (06 - 11 13 64 75 of mirjam@dekapster.nl)

De kerkenraad wenst u allen een goede zondag 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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