25 november 2018
30e jaargang nr. 48

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. J.C. van Trigt uit Ameide
18.00 uur: Ds. B. Belder uit Brakel
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Op Toonhoogte 147 vers 1, 2, 3 en 4
Organist: Timo van den Berg

18.00 uur: Psalm 73 vers 1 (NB)
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Jesaja 65:17-25

18.00 uur: Openbaring 21:1–8

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor het jeugdwerk.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Twawebwa Mukama www.twawebwa.com
“Twawebwa Mukama” wat in het Oegandees betekend “Het is ons door God gegeven”. Deze stichting
werkt nauw samen met de stichting”Mukwano”uit Aalten en inmiddels is er een kerk gebouwd en een
kliniek. De enorme behoefte aan gezondheidszorg en voortgezet onderwijs in deze streek, is aanleiding
om het project voldoende uitbreidingsruimte te geven. Hiervoor is 11 Hectare grond aangekocht waar
de div. gebouwen op kunnen worden gebouwd. Na een periode van relatieve rust, is onze focus
verplaatst naar prenatale en postnatale hulp. Deze hulp houdt op dit moment in dat we de dokter, die
we nog kennen van ons project in Buhweju, helpen bij het bouwen van een nieuw ziekenhuis voor
bovenstaande zorg. Dit best grote project wordt ook gesteund door de Ugandese overheid, maar
dokter Cranimar krijgt het alleen van de grond met extra steun. In het volste vertrouwen dat het gaat
lukken is de bouw begonnen.
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:
25 nov.: Annelies van Tilborg – Rosalie ’t Lam – Meta Hobo
2 dec.: Angelina van Vugt – Dineke van Tilborg – Nienke van Vugt
Zondagsschool/kindernevendienst:
25 nov.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
2 dec.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4
Kerk: groep 7/8
Lied zondagsschool november: Op Toonhoogte 67 vers 1
Hoe zal ik U ontvangen
Kerkauto:
25 nov.: Anton Elshout  442326

2 dec.: Fred Faber  443043

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. Elshout-van der Zalm, Maasdijk 10, de heer Jacob Kant,
Benjaminslaan 20 te Woudrichem en Geeriena Swijnenburg, Parallelweg 92.
Overleden:
Op 19 november overleed mevr. Anna Magdalena van Peer-Valk in de leeftijd van 93 jaar. Afgelopen
zaterdag heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats hier in Giessen, voorafgegaan door
een dienst in onze kerk. Wij bidden de nabestaanden de troost en nabijheid van de Heere toe in deze
dagen van rouw en verdriet.
Overleden:
Op 21 november overleed de heer Gerrit Rochat in de leeftijd van 74 jaar. Afgelopen zaterdag heeft
de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats hier in Giessen, voorafgegaan door een dienst in
onze kerk. Op de rouwkaart stonden woorden uit Romeinen 8, de verzen 38 en 39:
1
Nieuwsbrief Giessen

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch
krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Wij bidden de
nabestaanden de troost en nabijheid van de Heere toe in deze dagen van rouw en verdriet.
Huwelijksjubilea:
Donderdag 29 november is het 50 jaar geleden dat fam. Vervoorn-Westerlaken (Hoofdgraaf 4 4283
GT) is getrouwd.
Zaterdag 1 december is een gedenkdag voor fam. Manders-Kant (Parallelweg 21 4283 GR), zij hopen
deze dag 40 jaar getrouwd te zijn.
We feliciteren beide echtparen van harte met hun jubileum en wensen hen voor de toekomst Gods
zegen toe.
Jarig:
Donderdag 29 november is Richard de Ruiter jarig. Richard van harte gefeliciteerd me je verjaardag
en Gods zegen toegewenst voor je nieuwe levensjaar. Adres: Burgstraat 13 4283 GE.
Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: voor de Kerkrentmeesters
werd er een gift van € 20,00 ontvangen en één van € 9,50, voor de H.V.D. twee maal een gift van
€ 10,00 en een gift van € 12,00, hartelijk dank daarvoor.
Beroepingsnieuws:
De afgelopen weken heeft de beroepingscommissie de door de gemeente ingediende namen van
predikanten geëvalueerd. Op basis van de uitkomst heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden
met een predikant. Helaas hebben zowel de predikant als de beroepingscommissie moeten
concluderen dat we niet bij elkaar passen. De komende weken worden nieuwe namen verzameld en
zal er een nieuwe evaluatie worden uitgevoerd.
De beroepingscommissie
Ingekomen lijsten:
Afgelopen donderdagavond was de sluitingstermijn voor het inleveren van de lijsten. Er zijn geen
lijsten ingeleverd voor de vacatures van ouderling en diaken. Pierre de Graaff is dus automatisch
herkozen als diaken. Pierre zal in januari dan ook een nieuwe periode van vier jaar ingaan als diaken.
De verkiezing voor de vacature van wijkouderling zal volgend jaar opnieuw worden opgestart.
Bezwaren
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, of tegen de bevestiging van een gekozene, kunnen
door stemgerechtigde leden uiterlijk 29 november voor 18.00 uur schriftelijk en ondertekend bij de
scriba worden ingeleverd.
Kringwerk:
Beste kringleden en overige belangstellenden, aanstaande kring wordt hoofdstuk 5 behandeld. Voor
de daarop volgende kringen zijn hoofdstuk 7, 8 en 10 gekozen.
Huiskringen
Maandag 26-11
Dinsdag 4-12
Woensdag 28-11
Donderdag 6-12
Startkring
Donderdag 29-11
Groeikring
Donderdag 29-11

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

Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

Paans, Jagerspad 14,  441629
Van Tilborg, Guldenaerde 1,  441291
van Vugt, Burgstraat 29,  441986
Smits, Hogelandstraat 35,  442492

20:00 uur

’t Dijkhuis

20:00 uur

’t Dijkhuis

Startkring:
Aankomende donderdag 29 november hebben we weer een Startkringavond!! We gaan kijken naar
Apollos, een geliefd prediker die steeds maar blijft reizen. “Het evangelie is het waard om door te
geven”….wat vinden wij daarvan? We kijken uit naar een mooie avond met elkaar en hopen dat jullie
er allemaal (weer) zijn! Koffie/thee staat klaar vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur. Tot
donderdag!
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Themadienst:
Op zondag 2 december hebben we weer een themadienst! Deze dienst is in het bijzonder met en voor
mensen die 'anders begaafd' zijn. De dienst begint om 15.00 uur. Dominee N.J. Dekker uit Almkerk
zal in deze dienst voorgaan. Het thema is: “Bericht uit de hemel”. Hanneke Ermstrang zal de dienst
muzikaal begeleiden. Uiteraard is iedereen van harte welkom in deze dienst!! Na de dienst is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig na te praten over de dienst, onder het genot van een
kopje koffie of thee in het Dijkhuis. We zien uit naar een mooie en fijne dienst met elkaar!
De themadienstcommissie
Bericht pastoraal werker:
Beste gemeenteleden, afgelopen dinsdag heb ik in de consistorie-vergadering aangegeven mij
genoodzaakt te voelen een aantal verantwoordelijkheden tijdelijk terug te geven. Al een heel aantal
maanden heb ik last van lichamelijke en mentale klachten. Deze klachten zijn onder anderen te wijten
aan de wijze waarop en de mate waarin ik mij laat raken en meenemen in datgene wat er zoal in het
pastoraat langs komt. Naar aanleiding van een gesprek met mijn huisarts heb ik de conclusie moeten
trekken een periode van rust nodig te hebben. Deze periode van rust wil ik gebruiken om te herstellen
van de klachten en tegelijk te leren een juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand in
mijn werk. Dit besluit vind ik niet eenvoudig. Toch heb ik deze stap gezet om ook in de toekomst dit
werk -wat ik waardevol vind om te doen- te kunnen blijven doen. Vooralsnog zal ik de catechisatie
blijven geven op maandagavond. Eind van dit jaar zullen we evalueren en besluiten hoe verder te
gaan. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met de scriba, René van Vugt (Wilgenhof 19, 
302299). Lopende pastorale trajecten zijn onderverdeeld en overgedragen aan de kerkenraad en onze
consulent Ds. A. Naijen.
Vriendelijke groet, Maarten den Toom
Maaltijd alleenstaanden:
D.V. dinsdag 27 november staan de potten en pannen weer te rammelen in keuken en jeugdhonk van
de Hervormde kerk in Rijswijk. En is het kookteam weer zijn/haar best aan het doen om weer een
heerlijke maaltijd op tafel te zetten. De tafels worden weer voorzien van een gezellig bloemetje die
zoals altijd weer schitterend geschikt worden door Agnes. Wij verwachten u tussen 12.00 uur en 12.15
uur in de Maaszaal. Kunt u niet aanwezig zijn dan zo spoedig mogelijk een telefoontje naar Rika tel:
441131 of Hillie tel: 442458. Wilt u zo mogelijk gepast betalen?
Kerstviering senioren:
D.V. donderdag 20 december is er de kerstviering in onze Kerk en in het Dijkhuis. Wij verwachten u
om 16.00 uur in de kerk (kerk open vanaf 15.30 uur). Aan de viering werken mee: Ds. Gierkink, het
koor Laudatio en Hanneke Ermstrang. Er is volop ruimte voor meditatie, declamatie, koorzang en
samenzang. Verder is er een broodmaaltijd in het Dijkhuis en u dient zich daarvoor op te geven voor
14 december (ook voor vervoer) bij Tinie Faber tel: 443043. Van harte welkom allen! Tijdens deze
viering is er ook een collecte voor de gemaakte kosten.
U/Jij bent nodig in het jeugdwerk:
Bij de jeugdclubs zien we helaas nog een flink tekort aan vrijwilligers. U/Jij bent nodig! We hopen op
uw/jouw respons en schroom niet om bij twijfel of vragen contact op te nemen met: Gertjan Boonstra
(tel: 06-36111201 of mail: boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan van Rijswijk (tel: 06-15132789 of
mail: jjrijswijk@gmail.com).
Rock Solid (12-14 jaar)
Gewenst aantal nieuwe leiding: minimaal 2 (allerlei leeftijden)
Dag en tijd: Om de twee weken op zaterdagavond van 19:15 - ±22:00 uur.
Hoe vaak ben ik aan de beurt?: 1x per maand
Bricks (14-17 jaar)
Gewenst aantal nieuwe leiding: minimaal 2 (allerlei leeftijden)
Dag en tijd: Om de week op vrijdagavond van 19:30 - ±22:00 uur.
Hoe vaak ben ik aan de beurt?: 1x per maand
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Bedankt:
De tientallen felicitatiekaarten voor onze trouwdag, hebben ons geweldig getroffen. Wij danken u allen
en wensen u een gelijke toekomst.
H. & I. Kramer, Giessen
Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor de vele gelukwensen die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. Het heeft ons erg goed gedaan.
Teun en Willy Sterrenburg-de Gier

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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