7 oktober 2018
30e jaargang nr. 41

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. S. Jumelet uit Zaltbommel, Israëlzondag
18.00 uur: Ds. A.J. Mouw uit Aalburg, themadienst m.m.v. gospelkoor Shalôm
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 84 vers 1 en 2 (NB)
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Op Toonhoogte 287
Pianist

Schriftlezing:
09.30 uur: Psalm 121

18.00 uur: Ezechiel 37: 1-14.

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Neve Michael, een opvanghuis voor kansarme Israëlische
jongeren.
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 de GZB-noodhulpactie aan de slachtoffers
van de aardbeving van 28 september en de daaropvolgende tsunami op Sulawesi, Indonesië.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
7 okt.: Leen en Lydia van Anrooij – Mirjam de Ruiter
14 okt.: Jannie van der Beek – Babet van Tilborg – Zarah Swijnenburg
Zondagsschool/kindernevendienst:
7 okt.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4
Kerk: groep 7/8
14 okt.: Zondagsschool: groep 3/4 Kindernevendienst: groep 1/2 SKG dienst Rijswijk: groep 5 t/m 8
Lied zondagsschool oktober: Psalm 27 vers 1 (NB)
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Van de zondagsschool:
Volgende week zondag, 14 oktober a.s. is er in Rijswijk speciaal voor en met de kinderen een
schoolkerkgezinsdienst. Omdat deze dienst voor de kinderen van "de bovenbouw" is, zal er voor de
groepen 5/6 en 7/8 bij ons GEEN zondagsschool of kinderennevendienst zijn. Voor de groepen 1 t/m
4 is er WEL gewoon volgens rooster zondagsschool of kindernevendienst.
Kerkauto:
7 okt.: Henk de Lorm  512814

14 okt.: Nico v.d. Wiel  441460

Bloemengroet:
Deze week ontvangt mevr. Rochat-van Vugt, Jagerspad 2, de bloemengroet van de gemeente.
Jarig:
Dinsdag 9 oktober hoopt de heer H.T. Kramer zijn 84 e verjaardag te vieren. Hartelijk gefeliciteerd met
uw verjaardag en Gods zegen toegewenst voor uw nieuwe levensjaar. Adres: Vlaswiek 4 4283 HJ.
Verantwoording:
Door ouderling Harry Groenenboom ontvangen op huisbezoek € 50,00 voor de kerk.
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift van € 10,00 ontvangen voor de H.V.D..
Allen hartelijk dank daarvoor.
Opbrengst september- opbrengst 3e kwartaal- project 4e kwartaal:
In de maand september hebben we € 497,00 gespaard. Dit brengt de eindstand op: € 1360,40. Dit
geld is bestemd voor het werk van Open Doors. Vervolgde christenen hebben in toenemende mate
behoefte aan training in geloof en hoe om te gaan met vervolging. Open Doors voorziet in deze
trainingen. We zijn heel dankbaar voor dit mooie bedrag om dit project te steunen.
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Het laatste kwartaal zullen we gaan sparen voor een project vanuit de GZB.
Syrië en Libanon: Vakantiebijbelclubs
Veel kinderen in Syrië en Libanon groeien op in een wereld die wordt getekend door oorlog en
armoede. Juist voor deze kinderen wil de UAECNE, een unie van protestantse Armeense kerken, van
betekenis zijn. Op verschillende plaatsen worden vakantiebijbelclubs georganiseerd. De
vakantiebijbelclubs zorgen voor een veilige plek waar je even kunt ontsnappen aan de dagelijkse
realiteit. Er worden allerlei leuke dingen met de kinderen georganiseerd, waardoor ze niet op straat
rond hoeven zwerven.
Er wordt een Bijbelverhaal verteld en gezongen en er zijn allerlei leuke sport- en spelactiviteiten, zoals
samen koken, drama en knutselen. De kinderen leren op deze manier ook christelijke waarden en
normen. Ook zijn er diverse uitstapjes naar bijvoorbeeld de dierentuin, speeltuin of McDonalds. De
kerk hoopt dat het contact met de kinderen zich niet beperkt tot een paar weken tijdens de zomer,
maar dat de kinderen zich daarna ook welkom weten op de zondagsschool. We hopen weer op uw en
jouw steun.
De zendingscommissie.
Themadienst:
Vanavond 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.
Dameskring “Dabar”:
Dinsdag 9 oktober komt dameskring “Dabar” weer samen in ’t Dijkhuis om 19.30 uur. We hopen
iedereen te begroeten, maar ook nieuwe gezichten zijn van harte welkom. Neem eens een buurvrouw,
vriendin of kennis mee. Indien noodzakelijk kan voor vervoer gezorgd worden. Iedereen Gods zegen
en graag tot ziens.
Groetjes van Dinie, Ria en Pauline (442326)
Huiskring:
Dinsdag 9-10

20:00 uur

Mevr. Groenenberg, Groenstraat 2A,  442260

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
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.
Uitnodiging sing-in 14 oktober:
Zondag 14 oktober is weer de eerste sing-in van het nieuwe winterseizoen. We beginnen direct
aansluitend na de avonddienst met koffie en thee in de kerk. Daarna gaan we liederen zingen op
verzoek, waarbij Hanneke Ermstrang ons zal begeleiden op de piano. Je bent van harte uitgenodigd
om mee te komen zingen! Kun je niet in de avonddienst aanwezig zijn, dan kun je uiteraard altijd nog
na de avonddienst naar de sing-in komen en met ons meezingen. Ben je nog nooit geweest, kom dan
toch eens een keer en zing mee! We hopen op veel nieuwe gezichten. Welkom!
De muziekcommissie
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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
Rock Solid – ‘Drank & Drugs’:
Als je een beetje wil chillen, is ’t geen probleem. Dan ga ik erheen, wij zijn niet alleen. Want wij
hebben.... Ben je benieuwd wat wij hebben kom dan zaterdagavond 13 oktober vanaf 19:15 uur naar
een nieuwe Rock Solid avond in de Hervormde kerk in Rijswijk. Wij hopen dat jullie stevig in jullie
schoenen staan om alle verleidingen te weerstaan.
Groeten, de Rock Solid leiding
Bedankt:
Na een geweldige en zonovergoten bruiloft op zaterdag 29 september, willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de felicitaties en kaarten. De eettafel staat er vol mee :)
Groetjes Tanja en Maurice

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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