30 september 2018
30e jaargang nr. 40

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. A. Stijf uit Ede
18.00 uur: Ds. C.H. Buitink uit Klaaswaal
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Op Toonhoogte 170
Organiste: Dini van Straten

18.00 uur: Op Toonhoogte 201
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Mattheus 7 : 6 - 8 en 15, 21 - 28

18.00 uur: 2 Petrus 3

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Hulp Oost Europa.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Neve Michael, een opvanghuis voor
kansarme Israëlische jongeren.
Volgende week zondag aan de uitgang de maandelijkse extra collecte bestemd voor het College van
Kerkrentmeesters.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
30 sept.: Pauline Goemaat – Jantine Versluijs – Naomi Versteeg
7 okt.: Leen en Lydia van Anrooij – Mirjam de Ruiter
Zondagsschool/kindernevendienst:
30 sept.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
7 okt.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4
Lied zondagsschool september: Psalm 86 vers 6 Leer mij naar uw wil te hand’len

Kerk: groep 7/8

Ontruimingsoefening zondagsschool:
Zondag 30 september willen wij tijdens de zondagsschool/kindernevendienst een ontruimingsoefening
houden in het Dijkhuis. De reden hiervoor is dat u uw kinderen aan ons toevertrouwd in een veilige
omgeving. Echter kan er zich altijd een calamiteit voordoen, waardoor wij het Dijkhuis moeten verlaten
om uw kind in veiligheid te brengen. We zullen conform het protocol de kinderen meenemen naar de
verzamelplaats in de hoek van de parkeerplaats. Tijdens deze oefening zullen er geen sirenes gebruikt
worden, maar gaan we langs de lokalen met het verzoek het gebouw te verlaten via de daarvoor
aangegeven route. Groep 7/8 zal ondersteuning bieden aan de crèche en groep 1/2.
Ps. laat uw kind een jas meenemen.
Leiding Zondagsschool de Zaaier
Kerkauto:
30 sept.: Alewijn de Ruiter  06-36097508

7 okt.: Henk de Lorm  512814

Bloemengroet:
Deze week ontvangt Klaas Hogenhorst, Guldenaerde 17, de bloemengroet van de gemeente.
Morgendienst:
I.t.t. wat in Kerkklanken vermeld staat gaat in de ochtenddienst niet voor ds. C. Mijderwijk uit
Meerkerk maar ds. A. Stijf uit Ede.
Koffiedrinken na de dienst:
Vanmorgen staat de koffie/thee/limonade weer klaar voor u/jou. Weer een moment van samen
gemeente zijn. Van harte welkom.
G.O.T Commissie
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Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen een gift van € 10,00 en een van € 20,00 voor
de Kerkrentmeesters.
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: één gift van € 5,00 en één
van € 10,00 beide voor de Kerkrentmeesters. Allen hartelijk dank voor uw gaven!
Collectemunten:
Maandag 1 oktober is er gelegenheid tot het kopen van collectemunen. Tussen 19.30 en 20.30 uur
kunt u hiervoor terecht in ’t Dijkhuis.
Kerk Hulp Verlening (KHV):
Het is alweer enige tijd geleden dat we in onze kerk zijn gestart met een KHV team. Dit najaar willen
wij weer een training starten om goed voorbereid te zijn om bij eventuele calamiteiten hulp te kunnen
bieden en u veilig kunnen begeleiden naar een verzamelplaats. De leden die al eerder deze trainingen
gevolgd hebben zullen komende week een mail ontvangen voor de training. Tevens zijn wij op zoek
naar nieuwe leden om het team te versterken. De KHV training omvat een algemene EHBO, een
reanimatie training en een BHV training zoals omgaan met blusmiddelen etc. Het is niet nodig een
EHBO, reanimatie of BHV diploma te hebben. Mochten er leden zijn die dit al wel in hun bezit hebben
zou dat wel fijn zijn. Aan de hand van het aantal personen die de training gaan volgen zal er een
trainingsprogramma worden samengesteld. Voor aanmelden kunt u zich opgeven bij John Verhoeven,
06-22207350 of per mail Solidsystems@zonnet.nl
KHV- Team
“Is Jezus los verkrijgbaar van het Joodse volk?”:
Samen met de 2 kerken van onze buurgemeente Rijswijk hebben we ook dit jaar een avond
georganiseerd die relatie heeft met de Israëlzondag (7 oktober). Deze keer wordt het gehouden D.V.
dinsdagavond 2 oktober in de Hervormde kerk in Rijswijk. Op deze avond zal Peter Pellemans van
Christenen voor Israël met ons ingaan op de vraag, “is Jezus los verkrijgbaar van het Joodse volk?”.
Voor de pauze zal Peter spreken en na de pauze is er gelegenheid vragen te stellen.
Wie is Peter Pellemans en waarom wil hij over dit thema spreken?
Peter Pellemans heeft als beroep stempelmaker/gereedschapsmaker, is getrouwd en heeft als
voornaamste hobby’s: leest graag over Bijbelse historie, kerk en Israël en de Bijbelse pro-fetieën. Als
spreker namens Christenen voor Israël zegt hij over het thema: “Ik ervaar het zo dat de tijd nog kort
is voordat Gods Koninkrijk komt. Ik heb een grote passie om daarmee te werken en daarover te
spreken, voor de God van Israël en voor Zijn volk, waar dat ook is. Iedereen moet zoveel mogelijk
horen waar Gods plan met en door Israël over gaat. Niet in de eerste plaats voor Israël als Zijn
uitverkoren volk, maar voor Zijn heilige Naam. Kan de christelijke kerk tot haar bestemming komen
zonder Israël?
Geen enkele serieuze gelovige zou eigenlijk kunnen zeggen: “Ik heb eigenlijk niet zo veel met Israël”.
Als dat zo is, mis je heel veel van wat de God van Abraham, Izak en Jakob op dit moment aan het
doen is met en door Zijn volk. En wat Hij nog gaat doen. Gods Woord vertelt ons dat ‘het heil uit de
Joden is’ (Johannes 4:22), en dat de ‘vervallen hut van David’ (Amos 9: 11) weer opgericht zal worden.
Als deze dingen zo zijn, dan kan de christelijke kerk niet tot haar ware doel en bestemming komen
zonder een volledig hersteld Israël. En dat is iets wat onze Heere zeer na aan het hart ligt. God is
bezig om Israël als volk en natie te herstellen, voordat de Koning Zelf straks terugkomt. God bereidt
gelovigen nog steeds voor om ‘met Hem bijeen te brengen’ en ook om anderen daarvoor warm te
maken.’
Uitnodiging
Iemands naam grootmaken doen wij als mensen door het te hebben over prestaties en verwachtingen
van mensen, bijvoorbeeld spreken over een groot schrijver, een voetballer, een tv ster. Hoe kunnen
we dan beter God’s Naam grootmaken dan door het over Zijn prestaties te hebben, Zijn plannen, Zijn
beloftes?
Wij nodigen u/jou uit om samen met ons God’s Naam groot te maken door te onderzoeken wat de rol
van Israël en het Joodse volk in Zijn plannen is.
Wanneer
: Dinsdag 2 oktober (toegang is gratis)
Hoe laat
: Start 20:00 uur (zaal open 19:30 uur)
Tot hoe laat
: Streven is om rond 22:30 uur af te sluiten
Waar
: Hervormde Kerk, Maasdijk 27, Rijswijk (in de Maaszaal)
Collecte
: Toegang is gratis. Er zal een collecte worden gehouden voor de
slachtoffers van de holocaust
Overig
: Voorafgaand en tijdens de pauze is er een boekentafel en een tafel
waar producten uit Israël worden verkocht
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Graag tot 2 oktober!
Commissie Kerk en Israël,
 Anne-Carine van der Nat
 Huibert van Anrooij
 Frans de Boer
Themadienst:
Volgende week zondag 7 oktober hebben we weer een themadienst. In deze dienst zal gospelkoor
“Shalôm” uit Nieuwendijk voor en met ons zingen. Ds. Mouw zal in deze dienst voorgaan. We zullen
met elkaar nadenken over het thema: “Zeventig jaar Israël… teken van hoop!” De dienst begint om
18.00 uur. Van harte welkom allemaal!
Theologiekring:
Ook dit jaar staat de theologiekring in het teken van de twee delen van ‘Luther verzameld’ dat onder
redactie van dr. H.J. Selderhuis verscheen bij uitgeverij Kok. De eerste avond staan we stil bij het
eerste deel van Luthers geschrift ‘Over de goede werken’. Dat is te vinden op bladzijde 126-181 van
deel I van ‘Luther Verzameld. Daarin geeft Luther zijn visie op wat de eerste tafel van de Tien Geboden
betekent voor de praktijk van het leven. Tegelijk geeft hij daarmee een beeld van de situatie in zijn
tijd. De eerste theologiekring van dit nieuwe seizoen vindt plaats op maandag 8 oktober en begint om
20:00 uur. Het adres is Andriëtte Peereboom 11. Wilt u zich opgeven voor de kring of heeft u vragen?
Bel dan kringleider Harry Groenenboom via 06-135 693 74.
Huiskring:
Dinsdag 9-10

20:00 uur

Fam. Oudshoorn, Wilgenhof 34,  442668

Nog 1 keer: Bloembollenactie ‘Laat ze (op)bloeien’:
Denkt u nog aan het inleveren van uw/jouw bestelling? Het kan t/m vrijdag 5 oktober bij Marlies
Kant, Parallelweg 23 of bij Andrea van Esch, Burgstraat 6a. Vandaag (zondag) kunt u natuurlijk ook
de enveloppe nog deponeren in de melkbus in de hal van de kerk.
De opbrengst van de actie is bestemd voor een project van Woord en Daad: het vrijkopen van
kindslaven op Haiti. Afgelopen weekend waren een aantal gemeenteleden in Frankrijk om daar de
Mont Ventoux te beklimmen voor ditzelfde doel. Eén van de medewerksters van Woord en Daad
vertelde daar tijdens de zangdienst op zondag dat ze een straatmeisje ontmoet had tijdens een
werkbezoek met een aantal andere Woord en Daad medewerkers. Dit meisje was stickers aan het
verkopen en het team kocht een aantal stickers van haar. Een uurtje later zagen de medewerkers dit
meisje weer. Ze stond op de markt, vastgebonden aan een paal en ze stond op het punt om geslagen
te worden, omdat ze blijkbaar niet genoeg stickers had verkocht. Dat dit voorval diepe indruk op de
medewerkster van Woord en Daad maakte, konden we wel merken. Dat maakt het ook op ons.
Onvoorstelbaar, dat –in 2018- een meisje van 8, 9 jaar vastgebonden wordt aan een paal, dat ze
geslagen wordt, omdat ze niet genoeg stickers verkoopt voor haar bazen. Dit móet stoppen en daar
zet Woord en Daad zich van harte voor in.
Wij kunnen door het kopen van iets moois (bloembollen) bijdragen aan iets nog véél mooiers.
Alvast hartelijk bedankt voor het meedoen aan deze verkoopactie.
De zendingscommissie
Samen aan tafel voor alleenstaanden:
D.V. 2 oktober is er weer een maaltijd voor onze alleenstaanden. Al 5 jaar mogen wij 1 keer in de
maand voor u koken, iets wat we met veel plezier doen, en u blijft allen trouw komen, dat is toch wel
een teken dat het goed smaakt, en u het gezellig vindt om zo de maaltijd te gebruiken. Wat we u voor
zullen zetten is bij schrijven nog niet bekend, maar het kookteam zal weer zijn uiterste best doen om
iets smakelijks te bereiden. U bent welkom tussen 12.00 uur en 12.15 uur in de Maaszaal van de
Hervormde kerk in Rijswijk. Kunt u er niet bij zijn, wilt u dat dan doorgeven aan Rika Ottevanger tel:
441131, zodat we rekening kunnen houden met het dekken van de tafels. Weet u van harte
welkom!
9 oktober ontmoetingsmiddag voor onze Senioren:
Deze eerste ontmoetingsmiddag wordt gehouden in het Dijkhuis en begint om 14.00 uur zoals
vanouds met koffie en thee. Wij hebben dan in ons midden Dick van Toorn uit Buurmalsen die een
power point presentatie zal geven over zijn reis door Australië. Met een kleine camper ging hij van
Perth West Australië om de noord en door het Rode Hart naar Adelaide in het Zuiden. Wilde
bloemenpracht, kleurige vogels en nog veel meer natuur zullen we te zien krijgen, waar hij ook zijn
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verhaal bij heeft. U bent van harte welkom deze middag en wilt u opgehaald en thuisgebracht worden
dan kunt u contact opnemen met Tinie Faber tel: 443043
Activiteiten ouderencommissie:
De ouderencommissie heeft de activiteiten op een rij gezet voor u. Verdere mededingen volgen t.z.t.
in kerkbode en nieuwsbrief.
Agenda 2018/2019
9 oktober - Australië p.p.p. D. v. Toorn, ‘t Dijkhuis Giessen, 14.00 uur
13 november – Dovenschool Sri Lanka p.p.p. Teun en Nelda van Gammeren, Maaszaal Hervormd
Rijswijk, 14.00 uur
20 december - Kerstviering, in Kerk en Dijkhuis Giessen, 16.00 uur
12 februari - Watersnoodramp p.p.p. Kees Osseweijer, Maaszaal Hervormd Rijswijk, 14.00 uur
12 maart - Maaltijd en bingo, Dijkhuis Giessen, 17.00 uur
16 april Paasviering, in de Geref. Kerk in Rijswijk, 14.00 uur
Mei of juni - Reisje
Duo gevraagd bij nieuwe opzet knutselclubs:
Vanaf dit seizoen zal de knutselclub samengevoegd worden met de club van de Hervormde Gemeente
Rijswijk. Doelstelling is na de herfstvakantie op te starten met 2 groepen verdeeld in respectievelijk
4,5,6 en 6,7,8. Kinderen van groep 6 mogen dan kiezen in welke groep ze deelnemen. We zoeken nu
nog een duo om mee te draaien als leiding. Op welke avond, bij welke groep en met welke frequentie
is bespreekbaar. Vind je het leuk om in de nieuwe opzet als clubleiding te fungeren dit winterseizoen,
laat het dan even weten aan Jonathan van Rijswijk (06-15132789) of Kees van Tilborg (0612195150).
Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk:
Dit jaar is de Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk op maandag 22 oktober. De Vakantie Bijbel Club
is bedoeld voor alle kinderen uit Giessen, Rijswijk maar ook uit de omliggende dorpen, die op de
basisschool of speciaal basisonderwijs zitten. We starten om 11.00u en het duurt tot 15.00u. De deur
gaat om 10.45u open, waarna we beginnen met inschrijven, om zo om 11.00u te kunnen starten. De
kosten zijn € 2,00 per kind. Locatie: CBS de Parel, Kruisstraat 31 te Rijswijk.
We hebben weer een mooi programma in elkaar gezet, met voor elk wat wils. De kinderen worden
gebracht door ouders/verzorgers tussen 10.45u en 11.00u en mogen om 15.00u weer worden
opgehaald. In de tussentijd hebben we theater, lekker eten, liedjes zingen, Bijbelverhaal luisteren,
bidden, spellen doen en nog veel meer. Graag sportieve kleren aandoen. Kom je ook? Breng gerust
je vriendje/vriendinnetje/neefje/nichtje mee. We hopen jou samen met nog vele andere kinderen te
zien op maandag 22 oktober as!
Groetjes, de Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
Linda, Elike, Mieke, Jedidja, Angelina en Angelique
Oproep Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk:
Wie komt er ons helpen tijdens de VBC op maandag 22 oktober?
We zoeken:
- Mensen die groepjes willen begeleiden van 11.00u tot 15.00u. Kinderen worden gemengd in
groepjes onder- en bovenbouw.
- Vossen voor de vossenjacht. Van 13.15u tot 14.45u verkleed als Bijbelsfiguur meehelpen aan
de vossenjacht.
Wie wil er samen met ons een superleuke dag voor de kinderen en tot eer van God van maken? Oud
en jong iedereen is welkom! Geef je snel op bij Linda Oppenhuizen 0183-449544 of mail naar:
linda@alyayo.nl
Bidden voor Rock Solid:
Lieve gemeenteleden mag ik jullie vragen om te bidden voor Rock Solid, te bidden voor nieuwe leiding.
Voor leiding met een hart voor God en voor jongeren. Leiding die samen met ons Rock Solid avonden
willen organiseren voor de superleuke tieners uit Giessen, Rijswijk en omliggende dorpen. Alvast super
bedankt, namens de leiding van Rock Solid
Bricks (14 t/m 17 jaar):
Hi all, wij zijn de nieuwe chillvereniging (jeugdgroep) Bricks voor jongeren tussen de 14 t/m 17 jaar
oud. Voorheen stonden wij bekend als Solid Friends, maar dat gaan we vanaf dit jaar volledig anders
doen. Om kennis met jullie te maken willen wij jullie uitnodigen voor onze toffe startavond. Bij deze
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ben jij uitgenodigd om op vrijdagavond 5 oktober om 18.00 in 't Dijkhuis te komen spieken naar de
activiteiten die wij voor jullie hebben georganiseerd. De avond zal tot uiterlijk 23.30 duren.
Graag willen we wel weten met hoeveel we zullen zijn, zodat we genoeg snacks etc. kunnen
inslaan. Geef je daarom op door een appje te sturen naar 0623953939 of een email naar
eline.e@live.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

5
Nieuwsbrief Giessen

