16 december 2018
30e jaargang nr. 51

Nieuwsbrief
Derde Adventszondag
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. L. van Rees uit Hoogblokland
18.00 uur: Ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven
Lied voor de dienst:
09.30 uur:
Organiste: Karin van Andel

18.00 uur: Op Toonhoogte 242
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur:

18.00 uur: Maleachi 4, Lukas 1: 11-18

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor ’t Dijkhuis.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang extra collecte bestemd voor verwarming/verlichting.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor stichting TEACH.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
16 dec.: Rina van Vark – Mirjam de Ruiter – Jopie van Tongerlo
23 dec.: Meta Hobo – Annemarie Boonstra
Zondagsschool/kindernevendienst:
16 dec.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6
23 dec.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8
Kerkauto:
16 dec.: Gijs v.d. Beek  442596

Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
23 dec.: Alewijn de Ruiter  06 – 36097508

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. P. Maas-Saakes, Koperwiek 37 te Rijswijk.
Huwelijksjubilea:
Dinsdag 18 december is het 55 jaar geleden dat fam. Van Wijk-Bouman (Langenhof 23, 4281 NT
Andel) is getrouwd.
Donderdag 20 december is een gedenkdag voor fam. Den Tek-van Hekke (Reygerboslaan 8, 4283
HD) zij hopen deze dag 50 jaar getrouwd te zijn.
We feliciteren beide echtparen van harte met hun jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de
toekomst.
Problemen digitale nieuwsbrief:
Sinds twee weken zijn er problemen met de verzending van de digitale nieuwsbrief. Het programma
dat de nieuwsbrief in één keer naar iedereen verstuurd blijkt een aantal emailadressen niet meer te
accepteren. Dit probleem is eerder opgetreden en na een aantal weken hersteld. De verwachting is
dat het probleem ook nu een aantal weken zal aanhouden voor het opgelost is. Helaas kan ik niet zien
bij wie de nieuwsbrief niet is afgeleverd. Mocht u de nieuwsbrief op zaterdagochtend om 10.00 uur
nog niet hebben ontvangen en u wilt hem alsnog ontvangen, stuur dan een email naar
webmaster@kerkgiessen.nl. Dan zal ik de nieuwsbrief alsnog toesturen.
Henk van Vugt
Vrijwillige bijdrage 2018:
Aan het eind van het jaar (2018) maken we de balans weer op van de vrijwillige bijdrage.
Een aantal gemeenteleden hebben hun toegezegde bedrag (of een gedeelte hiervan) nog niet betaald.
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Ook zijn er nog enkele gemeenteleden die geen toezegging hebben gedaan en ook niet hebben
betaald. Wilt u dit misschien eens heroverwegen en voor het einde van het jaar in orde maken. U kunt
het bedrag overmaken op bankrekening nr. NL33 RABO 0357 0017 53.
De Kerkrentmeesters.
Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: één gift van € 15,00 en drie
giften van € 10,00 voor de Kerkrentmeesters, en voor de H.V.D. werd er een gift van € 4,00
ontvangen, allen hartelijk dank daarvoor.
Uitnodiging speciale Advent-/Kerst- Sing- in 16 december:
Zondag 16 december is er een speciale advent- / kerst-sing-in. Aansluitend aan de avonddienst willen
we in de kerk beginnen met koffie en thee en iets lekkers erbij. Het is dan de derde zondag van
Advent. Advent betekent letterlijk 'God komt naar ons toe'. Het is de voorbereidingstijd op het
Kerstfeest, maar ook de periode van verwachting van Jezus' wederkomst. We willen prachtige liederen
gaan zingen die in het teken staan van Advent en Kerst.
Hanneke Ermstrang zal ons daarbij begeleiden op de piano. U/jij bent van harte welkom om zo samen
te zingen vol verwachting op Zijn komst. Kun je niet in de avonddienst aanwezig zijn, dan kun je
uiteraard altijd nog na de avonddienst naar de sing-in komen en met ons meezingen. Ben je nog nooit
geweest, kom dan toch eens een keer en zing mee! We hopen op veel nieuwe gezichten.
De muziekcommissie.
Theologiekring:
Op maandag 17 december is er weer theologiekring. Die begint om 20:00 uur bij de familie Geluk aan
de Maasdijk. Dit keer staan we stil bij Luthers opvattingen over het gezag van de overheid. We doen
dit aan de hand van het geschrift “Over de wereldlijke overheid en in hoeverre men haar
gehoorzaamheid verschuldigd is.” Het is te vinden op blz. 967-1002 van deel II van ‘Luther
Verzameld’. Wilt u zich opgeven voor de kring of heeft u vragen? Bel dan kringleider Harry
Groenenboom via 06-135 693 74.
Kerstviering senioren:
D.V. donderdag 20 december is er de kerstviering in de Hervormde kerk in Giessen en in ‘t 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.
Informatie avond Alpha-cursus:
De 3 kerken in Giessen en Rijswijk organiseren vanaf 9 januari a.s. samen een Alpha-cursus. De eerste
aanmeldingen zijn al binnen!! De meeste aanmeldingen komen met z’n 2en. Misschien heb je nog
kennissen, vrienden of buren die het geloof interessant vinden dan is dit een uitgelezen moment om
je met z’n 2en op te geven!!
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
Kerstdiner Samen Aan Tafel voor onze alleenstaanden:
D.V. dinsdag 18 december wordt u een kerstdiner geserveerd, en ditmaal geen 3 maar 4-gangen. Dus
we zitten wel wat langer aan tafel. Ook zullen we wat liederen zingen tussendoor, mocht er iemand zijn
die piano speelt die mag zich melden bij ons. U wordt verwacht tussen 12.00 uur en 12.15 uur in de
Maaszaal van de Herv. Kerk in Rijswijk. Wilt u zo mogelijk gepast betalen? Kunt u om wat voor reden
niet aanwezig zijn, wilt u zich dan afmelden bij Rika tel: 441131 of Hillie tel: 442458. De chauffeurs
worden om ong. 14.00 uur verwacht, en we zouden graag zien dat u binnenkomt voor een kopje
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koffie/thee. We willen jullie graag even bedanken voor jullie inzet. We hopen met elkaar op een
gezellig samenzijn. U bent zoals altijd van harte welkom.
Het kookteam.
Oefenen Kerstfeest Zondagsschool:
We zijn op de zondagsschool al druk bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest. Om het
kerstfeest in goede orde te laten verlopen, willen we nog wel een keertje met de kinderen in de kerk
oefenen. Dat willen we graag doen op vrijdag 21 december van 18.30 tot 19.15 uur in de kerk. Dit
gaat natuurlijk het best als er zoveel mogelijk kinderen komen. Komen jullie ook? Wij zijn er ook! Tot
de 21e allemaal.
Groetjes van de leiding Zondagsschool de Zaaier
Uitnodiging Kerstfeest Zondagsschool:
We willen u/jou van harte uitnodigen om samen met de kinderen en leiding van de zondagsschool het
kerstfeest te vieren in de kerk. De dienst is op 1 e kerstdag om 18.00 uur. Het thema dit jaar is
Lichtdragers van God. Komt u/jij ook? We gaan samen met u en voor u zingen, gedichtjes opzeggen
en luisteren naar het kerstverhaal. Iedereen is van harte welkom! De kinderen verzamelen in
’t Dijkhuis en gaan samen met de leiding voorin de kerk zitten.
Groetjes, kinderen en leiding Zondagschool de Zaaier.
Bedankt:
Hierbij willen wij u allen hartelijk danken voor de vele gelukwensen en kaarten ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijk.
Jielis en Coba Vervoorn
De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe

O kom, o kom, Immanuël
buiten de hof van Eden
wacht ik in het heden
die in zonden zwom
Vredevorst, o kom!
rijk gezegend man
genaamd als Abraham
zoon gespaard, hierom;
Lam van God, o kom!
diepe put als woning
verkocht, en onderkoning
gespaard het Jodendom
Levend Brood, o kom!
biezen mandje in gevaar
prinsje werd een middelaar
geleid door Zijne wolkkolom
Pleitbezorger, kom!
mensen gingen in de fout
Noach's ark werd ons behoud
duif vloog uit en keerde om
Levend Water, kom!
vanuit een herderswoning
werd Isaï's zoon de koning
wacht hij in zijn vorstendom
Goede Herder, kom!
Jesaja liet Hem zien
beschreef Hem bovendien
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voorspelde christendom
Profeet van God, o kom!
zwanger is de maagd
zij die Jezus draagt
berichtte engel Gabriël
O kom, o kom, Immanuël!
Www.1001gedichten.nl

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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