28 oktober 2018
30e jaargang nr. 44

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Mr. J.P. de Man uit Rosmalen
18.00 uur: Ds. G. van Wolfswinkel uit Everdingen
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Op Toonhoogte 301
Organist: Timo van den Berg

18.00 uur: Op Toonhoogte 150 vers 1, 2, 3 en 4
Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: 2 Kronieken 30 : 1 t/m 13

18.00 uur: Gen 12 : 9 – 13 : 4

Collecten:
1e rondgang Diaconie.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Kerk in Actie.
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:
28 okt.: Pauline Goemaat – Babet van Tilborg – Lisa den Hartog
4 nov.: Conny Koppelaar – Nicky ’t Lam – Mirella van Straten
Zondagsschool/kindernevendienst:
28 okt.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
4 nov.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4
Kerk: groep 7/8
Lied zondagsschool oktober: Psalm 27 vers 1 (NB)
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Kerkauto:
28 okt.: Gerard van Berkel  442886

4 nov.: Henk van Vugt  443799

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. Kant-Schilders, Korenschoof 17.
Jarig:
Vrijdag 2 november hoopt de heer J. Kant (Benjaminslaan 20, 4285 DL Woudrichem) zijn 84 e
verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen toegewenst voor uw
nieuwe levensjaar.
Opbrengst collectes Diaconie 3e kwartaal 2018:
Datum
Omschrijving
01-07-2018
Light for the world
08-07-2018
Youth for Christ
15-07-2018
Jeugdwerk
22-07-2018
Diaconaal werk Giessen
29-07-2018
Stichting Gave
05-08-2018
Werk van de HVD
12-08-2018
GZB Zomerzendingscollecte
19-08-2018
Jeugd met een Opdracht
26-08-2018
Stichting Vakantieweken Gehandicapten
02-09-2018
Woord en Daad
09-09-2018
Sports for others (Team Altena: Marlies en Bert)
16-09-2018
Aangepaste catechese Almkerk
23-09-2018
Jeugdwerk Giessen
30-09-2018
Hulp Oost-Europa

Opbrengst
€ 207,15
€ 225,00
€ 208,20
€ 170,25
€ 179,05
€ 146,89
€ 263,21
€ 226,37
€ 249,95
€ 466,99
€ 404,75
€ 169,75
€ 211,90
€ 218,51
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Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen € 20,00 voor de kerkrentmeesters. Hartelijk
dank.
Kringwerk:
Huiskringen
Maandag 29-10
Dinsdag 30-10
Woensdag 31-10
Donderdag 1-11
Startkring
Donderdag 1-11
Groeikring
Donderdag 1-11

20:00 uur
20:00 uur
9:15 uur
20:00 uur

Fam v. Dalen, Wilgenhof 27, 449046
Fam. Sterkenburg, Reygerboslaan 22, 443236
Fam. Hartman, Reygerboslaan 23, 442220
Fam. van Straten, Wilgenhof 35, 443196

20:00 uur

’t Dijkhuis

20:00 uur

’t Dijkhuis

GZB-dagboek Een handvol koren 2019:
Een dagelijks moment van bezinning, in het gezin of individueel Prijs: € 10,90
Wilt u een dagboek bij het lezen van de Bijbel of om in het gezin te gebruiken? Koop dan nu het
dagboek ‘Een handvol koren’ van de GZB! Een handvol koren biedt elke dag twee
overdenkingen; één voor jongeren of om als gezin samen over na te denken en
één voor persoonlijke bezinning. Het dagboek bevat dit jaar weer extra’s zoals
kinderpuzzels, recepten uit de landen waar de GZB werkt en verhalen van het
zendingsveld. Aan het dagboek is meegewerkt door (buitenlandse) predikanten en
door zendingswerkers van de GZB.
Een mooi aspect is dat u met de aanschaf
van het dagboek ook bijdraagt aan het zendingswerk van de GZB (www.gzb.nl).
De verkoopprijs van het dagboek is € 10,90, hiervan gaat € 7,- naar het
zendingsproject van het 4e kwartaal: VakantieBijbelclubs in Syrië/Libanon
Heeft u interesse?
Let op: Bestellen gaat dit jaar weer gewoon op de ‘oude, vertrouwde’ manier. 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.
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
Koffiedrinken na de dienst:
Volgende week is er weer koffiedrinken na de kerkdienst. Van harte welkom.
G.O.T. commissie
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THEMADIENST
Iedere eerste zondag van de maand hebben we een themadienst in onze kerk. Dat is bijna weer zover.
Zondag 4 november! In deze dienst is het thema: “God is Gaaf!” Dominee Baan zal in deze dienst
hierover met ons nadenken aan de hand van de gelijkenis over de verloren zoon. Deze gelijkenis gaat
eigenlijk over hoe ontzettend gaaf de Vader is. Maar dan vervolgens ook over hoe gaaf Hij ons wil
maken. Nieuwsgierig? Dan zien we je graag zondag 4 november, de dienst begint om 18.00 uur.
Rob Dommisse zal deze dienst muzikaal begeleiden op de piano. Welkom allemaal! En neem gerust
iemand mee!
Theologiekring:
Op maandag 5 november is de tweede theologiekring van dit seizoen. Die begint om 20:00 uur bij de
familie De Groot aan de Industrieweg 1a. We staan stil bij het eerste deel van Luthers geschrift ‘Over
de goede werken’. Dat is te vinden op bladzijde 181 en volgende 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 tweede
theologiekring van dit nieuwe seizoen vindt plaats op maandag 5 november en begint om 20:00 uur.
Het adres is Industrieweg 1a.
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

Maaltijd alleenstaanden
D.V. dinsdag 30 oktober is er weer de maaltijd voor de alleenstaanden in de Maaszaal van de
Hervormde kerk in Rijswijk. Er staat een lekker ouderwets gerecht op het menu, dus laat u verrassen!
U bent welkom tussen 12.00 uur en 12.15 uur. Heeft u zich opgegeven maar kunt er helaas toch niet
bijzijn, dan graag even een telefoontje maandag naar Rika tel: 441131 of Hillie tel: 442458, zodat wij
rekening kunnen houden met het dekken van de tafels. Wilt u zo mogelijk gepast betalen? Het
kookteam heeft er weer zin in om u een paar gezellig uurtjes te bezorgen.
Catechese/ Leer & Leef:
Na een weekje herfstvakantie gaan we maandag weer van start. We werken dit seizoen met de
methode Leer & Leef van de HGJB. Elke week bespreken we een ander onderwerp en deze week
praten we met elkaar over andere godsdiensten.
Dit seizoen sparen we ook weer voor een goed doel. We hebben ervoor gekozen om het geld aan
Compassion te geven. Zij willen arme gezinnen voorzien van inkomsten door ze b.v. een kip te
schenken. De eieren van de kippen worden gebruikt voor zowel voedsel als de verkoop. Ook kunnen
gezinnen kuikentjes fokken en verkopen, om geld voor levensonderhoud te voorzien. We hopen veel
kippen te kunnen schenken!
De mentoren Maarten, Mariska, Jonathan, Mirjam, Esther, Jacomien, Ilona en Helene

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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