4 november 2018
30e jaargang nr. 45

Nieuwsbrief
Voorgangers:
Zondag 4 november 2018
09.30 uur: Ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet
18.00 uur: Ds. C.M. Baan uit Nieuwpoort, themadienst ‘God is gaaf!’
Woensdag 7 november 2018, Dankdag voor Gewas en Arbeid
14.00 uur: De heer M. den Toom, kinderdienst
19.30 uur: Ds. mr. M.J. Haeck uit Zeist
Lied voor de dienst:
Zondag 4 november 2018
09.30 uur: Gezang 93 vers 1 en 2
Organiste: Hanneke Ermstrang
Woensdag 7 november 2018
14.00 uur: Op Toonhoogte 286 vers 1, 3, 4 en 5
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Op Toonhoogte 764
Pianist: Rob Dommisse
19.30 uur:
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
Zondag 4 november 2018
09.30 uur: Ezechiël 36 : 16 t/m 28, Jeremia 32 : 37 t/m 41
18.00 uur:
Woensdag 7 november 2018
14.00 uur: Markus 12:38-44
19.30 uur:
Collecten:
Zondag 4 november 2018
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Kerk in Actie.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang de maandelijkse extra collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters.
Woensdag 7 november 2018
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Voedselbank Altena.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters (Dankstondcollecte).
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het ouderenwerk Giessen/Rijswijk.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
4 nov.: Conny Koppelaar – Nicky ’t Lam – Mirella van Straten
11 nov.: Margriet de Lorm – Janneke van der Nat – Anneke de Lorm
Zondagsschool/kindernevendienst:
4 nov.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4
Kerk: groep 7/8
11 nov.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool november: Op Toonhoogte 67 vers 1
Hoe zal ik U ontvangen
Kerkauto:
4 nov.: Henk van Vugt  443799
11 nov.: Arjan Hoeke  442676

7 nov.: Bert van Straten  443196

Bloemengroet:
Deze week ontvangt Mary Maas, Heerlijkheidstraat 23 de bloemengroet van de gemeente.
Geboren:
Afgelopen dinsdag, 30 oktober, werd in het gezin van Joost en Janneke van der Nat (Hogelandstraat
1A 4283 GJ) een dochter geboren: Neeltje Jacoba. Nathalie is het zusje van Emily, Philip, en David.
We feliciteren hen van harte en danken de Heere God dat Hij nieuw leven gaf en tegelijk ook leven
bewaarde. We bidden Joost en Janneke Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.
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Huwelijksjubileum:
Dinsdag 6 november is het 60 jaar geleden dat fam. Sterrenburg-de Gier, Ridderhof 8 4283 GN, is
getrouwd. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de
toekomst.
Verhuizing:
Jeanette Loonen verhuist per 10 november naar Oosterhout. Ze woonde voorheen aan Burgstraat 22.
Haar nieuwe adres is: Paterserf 597 494AL te Oosterhout. We wensen haar een goede tijd op haar
nieuwe adres toe.
Morgendienst:
I.t.t. wat in Kerkklanken vermeld staat gaat in de morgendienst niet voor ds. Naijen uit Andel maar
ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet.
Koffiedrinken na de dienst:
Vanmorgen kunt u/jij weer gezellig koffie/thee/limonade drinken in het Dijkhuis. En ondertussen de
sociale contacten versterken.
G.O.T-Commissie
Themadienst:
Vanavond hebben we weer een themadienst in onze kerk. Het thema is: “God is Gaaf!” Dominee Baan
zal hier in deze dienst met ons over 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. Rob Dommisse zal deze dienst muzikaal begeleiden op de piano.
Nieuwsgierig? Van harte welkom allemaal! En neem gerust iemand mee!
Kinderdienst Biddag:
Woensdagmiddag 7 november is er in de kerk een dienst voor kinderen. De dienst begint om 14:00
uur en heeft als thema 'Alles geef ik U!'. In de Bijbel wordt gelezen uit Markus 12:38-44. Dit gedeelte
gaat over de gift van de weduwe. Ze geeft haar hele levensonderhoud weg. Jezus leert ons hiermee
iets over dankbaarheid en vertrouwen. Alle kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's en andere
belangstellenden zijn van harte welkom! Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken in
't Dijkhuis.
Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift van € 15,00 ontvangen voor de kerkrentmeesters.
Door ouderling Niko van Ginhoven ontvangen tijdens huisbezoek € 10,00 voor de kerkrentmeesters.
Door ouderling De Groot ontvangen € 20,00 voor de kerkrentmeesters. Hartelijk dank!
Opbrengst zendingsbussen:
€ 344,95 is het bedrag dat er in oktober in de zendingsbussen zat. De opbrengst van het 4e kwartaal
is –zoals u weet- bestemd voor een project van de GZB: VakantieBijbelClubs in Syrië en Libanon. Juist
voor kinderen die leven in deze, door oorlog en armoede getekende landen, is de VakantieBijbelClub
een veilige plek waar je even kunt ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Er worden leuke dingen
georganiseerd en er wordt gezongen en verteld uit de Bijbel. Helpt u ook in de komende maanden
nog mee om zoveel mogelijk kinderen deze mooie ervaring te kunnen geven?
Alvast hartelijk bedankt!
Collectemunten:
Maandag 5 november is er gelegenheid tot het kopen van collectemunten. Tussen 19.30 en 20.30 uur
kunt u hiervoor terecht in ’t Dijkhuis.
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.
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Dameskring “Dabar”:
Op dinsdag 6 november 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
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 ’t Dijkhuis.
Graag opgeven voor woensdag 7 november
Dagboek Handvol Koren 2019
Als u het dagboekje (kosten 10,90 euro) wilt bestellen, kunt u uw naam op de intekenlijst in de hal
van de kerk noteren of u kunt bellen/mailen met Marjan Smits, tel. 44 34 71/ smits.elimar@casema.nl
Dit kan tot uiterlijk woensdag 14 november. Met de aankoop van het dagboek steunt u het werk van
de GZB met maar liefst 7 euro. De opbrengst gaat naar het project van het 4 e kwartaal:
VakantieBijbelclubs in Syrië/Libanon
PCOB Afd. Giessen-Rijswijk:
Woensdag 7 november is de maandelijkse bijeenkomst in Nijenburcht, Koperwiek 51, Rijswijk. Deze
middag komt mevr. D. Zimmer-Koopsen uit Ermelo. Zij is jarenlang ambtenaar van de burgerlijke
stand geweest. Onder de titel `Humor in de trouwzaal` vertelt zij van onverwachte gebeurtenissen.
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
Catechisatie 'Leer en Leef':
Komende woensdag is het dankdag. We vinden het belangrijk om hier ook met onze jongeren
aandacht aan te besteden en willen daarom woensdagavond met elkaar naar de dankdagdienst gaan.
We spreken met elkaar om 19.15uur af voor het Dijkhuis. Maandagavond (5 november), komt de
catechisatie te vervallen. Volgende week maandag (12 november) hopen we elkaar allemaal weer te
zien. Dan gaan we het met elkaar hebben over Halloween. Wat houdt het in en wat vind ik daar nu
eigenlijk als christen van? Zegt de Heere God er iets over? Halloween is dan natuurlijk al geweest,
maar omdat deze trend zich steeds meer in Nederland opdringt vinden we het alsnog belangrijk om
te bespreken.
Rock Solid:
Komende zaterdag 10 november is er weer een nieuwe Rock Solid avond. Hou de Rock Solid app in
de gaten voor wat we gaan doen. Wil je ook in de app, stuur dan een berichtje naar Martin via 06-12
55 98 41. Vergeet ook je vrienden en vriendinnen niet mee te nemen.
Groetjes de Rock Solid leiding

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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