21 oktober 2018
30e jaargang nr. 43

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. F.W. van IJsseldijk uit Opijnen
18.00 uur: Ds. J. Alma uit Nieuwegein
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Op Toonhoogte 294 vers 1 en 4
Organiste: Dini van Straten

18.00 uur: Psalm 116 vers 10 en 11
Organiste: Karin van Andel

Schriftlezing:
09.30 uur: Jesaja 29: 18-24, Marcus 10: 32-45

18.00 uur: Mat. 11: 20-30

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor de Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang extra collecte bestemd voor de nieuwsbrief.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
21 okt.: Pauline Elshout – Mirjam Garstman – Marleen Faber
28 okt.: Pauline Goemaat – Babet van Tilborg – Lisa den Hartog
Zondagsschool/kindernevendienst:
21 okt.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
28 okt.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool oktober: Psalm 27 vers 1 (NB)
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Kerkauto:
21 okt.: Jan van Vugt  441986

28 okt.: Gerard van Berkel  442886

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar fam. Treffers, Riethof 3 en Ada van Vianen, Oudendijk 32 te
Woudrichem.
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: € 10,00 voor de kerkrentmeesters en € 10,00
voor de nieuwsbrief. Hartelijk dank!
Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk:
Nog 1 nachtje slapen en dan is het eindelijk zover: VAKANTIE BIJBEL CLUB GIESSEN-RIJSWIJK 2018!!
Wij zijn er klaar voor, jullie ook? Tot morgenochtend allemaal!
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
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Dameskring “Dabar”:
Op dinsdag 23 oktober komt dameskring “Dabar” weer samen in ’t Dijkhuis. We beginnen om 19.30
uur. We hopen iedereen weer te begroeten. Nieuwe gezichten zijn van harte welkom! Indien
noodzakelijk kan voor vervoer gezorgd worden. Iedereen Gods zegen en graag tot ziens.
Groetjes van Dinie, Ria en Pauline  0183-442326
Club:
Hoi jongens en meisjes! We zijn dit jaar wat later als anders, maar na de herfstvakantie starten we
weer met de club! We starten dit jaar met een gezamenlijke avond voor groep 4 t/m 8 op maandag
29 oktober van 18.15-19.30 in de Hervormde kerk in Rijswijk.
Zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool of heb je deze leeftijd en zit je op een andere school,
dan ben je van harte welkom op de volgende avonden:
Groep 4+5+6
maandagavond in de even weken van 18.15-19.30 in het Dijkhuis in Giessen (start 12 nov)
Groep 6+7+8
maandagavond in de oneven weken van 18.30 tot 19.45 in de Hervormde kerk in Rijswijk (start 5
nov)
Kinderen uit groep 6 mogen kiezen welke avond ze komen… Het is wel de bedoeling dat je een vaste
groep kiest voor de rest van het seizoen.
Wat doen we tijdens een clubuur? Er zal een bijbelvertelling gedaan worden en we zullen gaan
knutselen of een spel gaan doen. De kosten voor deze avonden zijn € 1,00 per keer.
Ben je nieuwsgierig geworden of heb je er net als de leiding erg veel zin in om gezellig samen te zijn?
Kom dan gewoon een keertje langs om te kijken! En neem gerust je vrienden/vriendinnen mee, ook
als die niet naar de kerk komen. Heb je (of je ouders) vragen, mail gerust naar
westerlaken8@hotmail.com (Elike).
We hopen jullie maandag 29 oktober te zien!
Annemarie, Wilma, Ria, Ankie, Jaap Jan, Jantine, Elike
Een Handvol Koren:
5 redenen om hét gezinsdagboek van 2019 te kopen:
1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren
of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op
www.gzb.nl/dagboek
2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel
zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in
de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
3. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten
en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het
zendingswerk.
5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.
Heeft u interesse?
Let op: Bestellen gaat als volgt: U kunt uw naam noteren op de intekenlijst
die in de hal van de kerk ligt. U kunt ook bellen/mailen met Marjan Smits,
tel. 443471 / smits.elimar@casema.nl
Bestellen kan tot
uiterlijk
woensdag 14 november. Marjan zal de boekjes voor 5 december thuis
bezorgen, graag op het moment van bezorgen contant betalen.
Stamppottenbuffet:
U kunt komen genieten van een heerlijk zelfgemaakt stamppottenbuffet
wil dit op vrijdag 9 november organiseren.
Het buffet bestaat uit een kopje soep vooraf, verschillende stampotten en een toetje na.
De prijs voor deelname aan het buffet is € 10,- en voor kinderen tot 12 jaar € 5,Om de juiste hoeveelheden te weten is het noodzakelijk om vooraf te reserveren.
Dit kan door te bellen of te mailen naar Arianne de Leede (a.lievaart4@kpnplanet.nl of 0183 448782)
of u in te schrijven op de intekenlijst achter in de kerk.
We hopen veel mensen te begroeten op 9 november om 17:30 uur.
De opbrengst is voor het onderhoud van

Nieuwsbrief Giessen

2

Alpha Cursus:
Samen met de 3 gemeentes in Giessen- Rijswijk hebben wij het idee opgevat om samen 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. 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
Plaats: Basisschool de Parel in Rijswijk Kruisstraat 31
We zien u/ jou graag op 14 november!!!
Het Alpha Team.
Rock Solid:
Wat is de allerleukste speelfilm allertijden??? en is het wel goed om alle speelfilms te kijken. Komende
zaterdag 27 oktober gaan we hier tijdens een nieuwe Rock Solid avond over nadenken. Jullie zijn
vanaf 19:15 uur welkom in de Hervormde Kerk van Rijswijk. Vergeet ook je vrienden en vriendinnen
niet mee te nemen.
Groetjes de Rock Solid leiding
Bedankt:
We willen iedereen bedanken voor alle kaarten, appjes, vragen en aandacht die we de afgelopen
maanden gekregen hebben. Het heeft ons allemaal heel goed gedaan!!
Groetjes Kees, Annemarie, Tygo en Yoeri van Veen.
Wintertijd:
Wintertijd, … en dan? Ter herinnering het volgende: in de nacht van D.V. zaterdag 27 op zondag 28
oktober 2018 (komend weekend) gaat om 03.00 uur, in alle Europese landen, de KLOK 1 UUR
TERUG en begint de wintertijd. Dus de klok 1 uur terug/stil zetten, zodat u ’s ochtends op de
gebruikelijke tijd naar de kerk gaat, en u niet te vroeg komt, als u dit niet zou doen. Dit is de laatste
keer dat de klok voor alle lidstaten 1 uur terug gezet wordt, volgens een uitspraak van
commissievoorzitter Jean-Claude Juncker (EU) in september jl. In 2019 begint volgens schema de
zomertijd weer op zondag 31 maart, maar de EU heeft dit jaar het ’halfjaarlijkse klok verzetten’
afgeschaft. Elk EU land, dus ook Nederland kan kiezen of men wel of niet mee gaat doen aan het
verzetten van de klok in maart en oktober. Hierdoor kan mogelijk 1 uur
tijdverschil ontstaan, ten opzichte van onze buurlanden, als de EU
landen niet een gelijk stelsel aan neemt. Kortom één en ander is nog
onduidelijk wat te gaan doen. Volg de media hierover te zijner tijd. ”De
tijd zal het leren”.
Wintertijd zondag 28 oktober, om 03.00 uur, klok 1 uur terug.

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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