14 oktober 2018
30e jaargang nr. 42

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. M.W. Westerink uit Langerak
18.00 uur: Ds. J. Verboom uit Groot Ammers
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Op Toonhoogte 276
Organist: Timo van den Berg

18.00 uur: Psalm 46 vers 1
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: 1 Koningen 18: 41-46, Jakobus 5: 13-18

18.00 uur: Daniel 6: 11-29

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor de GZB-noodhulpactie aan de slachtoffers van de aardbeving
van 28 september en de daaropvolgende tsunami op Sulawesi, Indonesië.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de Vakantie Bijbel Club Giesen-Rijswijk.
Volgende week zondag aan de uitgang extra collecte bestemd voor de nieuwsbrief.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
14 okt.: Jannie van der Beek – Babet van Tilborg – Zarah Swijnenburg
21 okt.: Pauline Elshout – Mirjam Garstman – Marleen Faber
Zondagsschool/kindernevendienst:
14 okt.: Zondagsschool: groep 3/4 Kindernevendienst: groep 1/2 SKG dienst Rijswijk: groep 5 t/m 8
21 okt.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
Lied zondagsschool oktober: Psalm 27 vers 1 (NB)
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Kerkauto:
14 okt.: Nico v.d. Wiel  441460

21 okt.: Jan van Vugt  441986

Bloemengroet:
Deze week ontvangt mevr. Koppelaar-v.d. Nat, Den Heuvel 1, de bloemengroet van de gemeente.
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: 1 x € 50,00 en 2 x € 10,00 voor de
kerkrentmeesters. Hartelijk dank!
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
Beroepingswerk:
Vorige week heeft de beroepingscommissie de beroepingsprocedure geëvalueerd met proponent Van
der Knijff waarbij wederzijdse ervaringen zijn gedeeld. In de afgelopen week heeft de
beroepingscommissie zelf de afgelopen periode geëvalueerd en zijn de voorbereidingen opnieuw
opgestart. In de afgelopen weken hebben wij twee nieuwe namen mogen toevoegen aan onze lijst die
door derden zijn aangedragen. Graag willen wij de gemeente opnieuw de gelegenheid geven om
namen van mogelijke predikanten aan te leveren. U kunt dit doen door, voor maandag 22 oktober, de
naam door te geven aan onze scriba.
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De beroepingscommissie
Startdag:
Beste Gemeenteleden, het is inmiddels alweer 3 weken geleden dat de startdag is geweest. Wij vonden
het een leuke dag en wij hopen natuurlijk u en jullie ook! We hebben in ieder geval positieve geluiden
gehoord! We zijn blij dat de dag zo gelopen is misschien helaas een beetje van het weer maar dat
scheen de pret niet te drukken. We wilden jullie toch ook nog even melden dat er gul gegeven was
met de vrijwillige bijdrage. Maar liefs 610,35 euro is geschonken waar wij een deel van de dag weer
van konden betalen. Onze dank daarvoor!!! En tot volgend jaar!
De Startdag commissie.
Alpha Cursus:
Samen met de 3 gemeentes in Giessen- Rijswijk hebben wij het idee opgevat om een alpha cursus te
organiseren. Maar daar komt het een en ander bij kijken. Eerst proberen we te inventariseren hoeveel
belangstelling ervoor is en hoe wij het daarna vorm kunnen geven. Daarom gaan we op 14 november
een informatieavond geven. Wij gaan dat doen in de nieuwe basisschool de Parel in Rijswijk op de
Kruisstraat 31. Deze avond zal beginnen om 19.30 uur. De cursus is opgezet voor mensen die het
geloof interessant vinden en er meer over willen weten. Er voor het eerst kennis mee willen maken
en natuurlijk voor degene die al naar de kerk gaan kan dit een zeer waardevolle aanvulling zijn. Deze
laagdrempelige cursus gaat ook om mensen te ontmoeten en ervaringen te delen over het geloof. Bij
deze cursus gaan we wel volgens de Alpha methode werken. Zodat we wel de delen behandelen die
essentieel zijn voor het geloof. Maar daarentegen zal er ook genoeg ruimte zijn voor andere
onderwerpen. Wij zijn er zeer enthousiast over en weten dat dit tot opbouw van het geloof zal zijn.
Dus we roepen u/jou op om deze informatieavond bij te wonen en er net zo enthousiast van te worden
als wij!!! Dus nog even samengevat: Alpha Cursus Info avond, 14 november 2018, Tijd 19:30 uur.
Plaats: Basisschool de Parel in Rijswijk Kruisstraat 31
We zien u/ jou graag op 14 november!!!
Het Alpha Team.
Bloembollenactie
Met 56 bestellingen voor een totaalbedrag van ruim 800,00 euro mogen we de bloembollenactie wel
‘geslaagd’ noemen. De netto-opbrengst voor het goede doel is € 237,05. Dit bedrag gaat naar het
Woord en Daad project voor de kindslaven op Haïti. De bestellingen zullen vanaf vrijdag 19 oktober
thuis afgeleverd worden. We willen iedereen die aan de actie heeft meegedaan heel hartelijk
bedanken! In het voorjaar wandelen we zeker een extra rondje door Giessen (en Andel, Rijswijk,
Oudendijk en Hardinxveld ) om alle mooie voorjaarsbloemen te bewonderen 
De zendingscommissie
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.
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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

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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