2 december 2018
30e jaargang nr. 49

Nieuwsbrief
Eerste Adventszondag
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. J.H Reijm uit Rotterdam-Hillegersberg, Doopdienst
15.00 uur: Ds. N.J. Dekker uit Almkerk, themadienst voor mensen die anders begaafd zijn
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Gezang 8 vers 1 en 4
Organiste: Dini van Straten

15.00 uur: Psalm 98 vers 1 en 2
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Jesaja 7: 1-17, Mattheüs 1: 18-25
15.00 uur: Genesis 3: 1-10, Lucas 1: 26-31 Maria krijgt een boodschap
Collecten:
1e rondgang Diaconie is 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.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang de maandelijkse extra collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting De Ondergrondse kerk.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
2 dec.: Angelina van Vugt – Dineke van Tilborg – Nienke van Vugt
9 dec.: Annemarie van Veen – Jenette Tolhoek – Zarah Swijnenburg
Zondagsschool/kindernevendienst:
2 dec.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6
9 dec.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8

Kindernevendienst: groep 3/4
Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6

Kerkauto:
2 dec.: Fred Faber  443043

Kerk: groep 7/8

9 dec.: Arjan Hoeke  442676

Elders verblijvende gemeenteleden:
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC ALMKERK
De heer T. Groeneveld
De heer M. Groenenberg
De heer M.A. Schouten
Mevr. N.P. Elshout-Bouman
Zorgcentrum Antonia, Knotwilg 31-E, 4286 DE ALMKERK
Mevr. C.G. Timmermans-Oldenburg
Zorgcentrum De Lemmenskamp, Weth. De Joodestraat 2, 4285 CD WOUDRICHEM
Mevr. M.P. v.d. Heyden-Rochat
De heer A. v.d. Heyden
Henk Kant, Singel 7, 5261 LZ VUGHT
Sander Janson, Markt 34, 4261 DC WIJK EN AALBURG
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Arja van Vianen, Griendweg 18C, 4208 AA GORINCHEM
Rika Smits, Roosendaalseweg 88A, 4875 AA ETTEN LEUR
Jeanette Verduijn-Lievaart, Markt 60, 4261 DC WIJK EN AALBURG
Erik-Jan Verduijn, Markt 24, 4261 DC WIJK EN AALBURG
Jaap van Rijswijk, Beukenlaan 21, 4147 GR ASPEREN
Mevr. F. in ’t Veld, Burg V.d. Schansstraat 80, 4281 LK ANDEL
Bloemengroet:
Deze week ontvangt de heer M.A. Schouten, Altenahove te Almkerk de bloemengroet van de
gemeente.
Huwelijksjubileum:
Dinsdag 4 december is het 50 jaar geleden dat fam. Verschoor-van Tilborg (Guldenaerde 3 4283 HD)
is getrouwd. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de
toekomst.
Jarig:
Volgende week zondag, 9 december, hoopt mevr. F. in ’t Veld (Burg. V.d. Schansstraat 80, 4281 LK
Andel) haar verjaardag te vieren. We feliciteren haar van harte en wensen haar, voor haar nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Doopdienst:
Zondagmorgen 2 december is er een Doopdienst. De Heilige Doop zal dan DV worden bediend aan
Mirte Elise Hoeke, Sarah Naomi Treffers en Neeltje Jacoba van der Nat.
THEMADIENST 2 december:
Vanmiddag 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
Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden er twee maal een gift van € 10,00 ontvangen voor de
Kerkrentmeesters, hartelijk dank daarvoor.
Opbrengst zendingsbussen:
Het bedrag in de zendingsbussen over de maand november is geteld en we kunnen hierbij bekend
maken dat er een bedrag van € 408,55 bij elkaar is gespaard. Samen met de opbrengst over de
maand oktober is er nu € 753,50 beschikbaar voor het project van de GZB: VakantieBijbelClubs in
Syrië en Libanon. Met de maand december nog te gaan, ziet het er naar uit dat we weer op een mooi
eindbedrag uit zullen komen. Goed nieuws voor de kinderen in Syrië en Libanon, die door het bijwonen
van de VakantieBijbelClub meer over God en de Bijbel te horen krijgen. Spaart u/jij ook nog een
maandje mee? Alvast hartelijk bedankt!
Collectemunten:
Maandag 3 december is er gelegenheid tot het kopen van collectemunten. Tussen 19.30 en 20.30 uur
kunt u hiervoor terecht in ’t Dijkhuis.
Dameskring “Dabar”:
Op dinsdag 4 december 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
Kringwerk:
Huiskringen
Dinsdag 4-12
20:00 uur
Donderdag 6-12
20:00 uur
Koffiedrinken na de dienst:
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Fam. Van Tilborg, Guldenaerde 1,  441291
Fam. Smits, Hogelandstraat 35,  442492
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Volgende week is er weer koffiedrinken na de kerkdienst. Iedereen is van harte welkom.
G.O.T. commissie
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.
Informatie avond Alpha-cursus:
De 3 kerken in Giessen en Rijswijk organiseren vanaf 9 januari a.s. samen een Alpha-cursus. Na de
informatieavond van afgelopen 14 november zijn de eerste aanmeldingen reeds binnen! Bij Alpha
krijgt iedereen (jong en oud) de mogelijkheid om in 10 bijeenkomsten en een zaterdag op een
ontspannen manier te (her)ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig,
leerzaam en ook gewoon leuk!
O.a. de thema’s “Wie is Jezus?”, “Waarom stierf Jezus?”, “Hoe kun je geloven?”, “de Bijbel lezen,
waarom en hoe?”, “Wie is de Heilige Geest?” en “Geneest God ook nu nog?” worden behandeld. Wil
je meer weten over het christelijk geloof of wil je het geloof nog eens vanaf het begin doordenken dan
is de Alpha cursus iets voor jou!
De eerste avond wordt gehouden in basisschool “de Parel”, Kruisstraat 31, start 19.30 uur
Een informatiemapje vind je achterin de kerk.
Je kunt je vanaf nu opgeven bij:
• Heidi Kant
06-13767093
heidi@kantoliehandel.nl
• Linda Oppenhuizen 06-34457981
linda@alyayo.nl
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met: Gertjan Boonstra 06 36 11 12 01
Jonathan Groenenberg 06 27 92 46 76
PCOB afd. Giessen-Rijswijk:
Woensdag 5 december is de maandelijkse PCOB bijeenkomst. Dit keer ´s morgens om 10.00 uur in
de Nijenburcht te Rijswijk. De heer Van Toorn uit Buurmalsen neemt ons mee met beeld en geluid op
zijn reis door Canada en Alaska. Landen met veel ongerepte natuur en lange koude winters. Ook
belangstellende niet leden, zijn van harte welkom.
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

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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