23 december 2018
30e jaargang nr. 52

Nieuwsbrief
Vierde Adventszondag
Voorgangers:
Zondag 23 december 2018
09.30 uur: Ds. T. de Ridder uit Ochten
18.00 uur: Ds. R. van der Knijff uit Molenaarsgraaf
Maandag 24 december 2018
22.00 uur: Kand. T. Overbeeke uit Gouda, m.m.v. “Nadiah” kerstnachtdienst in de Geref. Kerk
Dinsdag 25 december 2018, Eerste Kerstdag
09.30 uur: Ds. D.M. Heikoop uit Katwijk, m.m.v. zangduo Renee Schreuders en Simone Schouten
18.00 uur: Kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool
Lied voor de dienst:
Zondag 23 december 2018
09.30 uur: Gezang C vers 1
Organist: Timo van den Berg
Dinsdag 25 december 2018
09.30 uur: Op Toonhoogte 78
Organiste: Dini van Straten

18.00 uur: Gezang 267 vers 1 en 2
Organiste: Dini van Straten
18.00 uur:
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
Zondag 23 december 2018
09.30 uur: Jesaja 29:8-14, Openbaring 5:1-5
18.00 uur: Numeri 24:10-19, Openbaring 22:12-21
Dinsdag 25 december 2018
09.30 uur: Lukas 2:1-20
Collecten:
Zondag 23 december 2018
1e rondgang Diaconie is bestemd voor stichting TEACH.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Dinsdag 25 december 2018
1e rondgang Diaconie is bestemd voor het Leger des Heils.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
23 dec.: Meta Hobo – Annemarie Boonstra
25 dec.: Lianne Spiering – Willeke de Ruiter – Naomi Versteeg
30 dec.: Pietje van Tilborg – Marloeske de Ruiter – Marleen Faber
Zondagsschool/kindernevendienst:
23 dec.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
25 dec.: Kerstfeest: Kerk: groep 1 t/m 8
Kerkauto:
23 dec.: Alewijn de Ruiter  06 – 36097508
30 dec.: Bert den Hartog  443953

25 dec.: Bert van Straten

 443196

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar de heer J. van Brakel, Burg. V.d. Schansstraat 44 te Andel.
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Huwelijksjubileum:
Maandag 24 december is het 55 jaar geleden dat fam. Groenenberg-Bok (Groenstraat 2A, 4283 GD)
is getrouwd. Dan mag er dankbaarheid zijn dat ze al zo lang samen zijn, maar ook verdriet omdat
de heer Groenenberg al enige tijd in Altenahove verblijft en ze niet meer samen kunnen wonen. Wij
willen hen van harte feliciteren met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.
Jarig:
Woensdag 26 december hoopt de heer A. v.d. Heyden (Lemmenskamp, Weth. De Joodestraat 2, 4285
CD Woudrichem) zijn 84e verjaardag te vieren.
Vrijdag 28 december is Arja van Vianen jarig (Griendweg 18 C, 4208 AA Gorinchem).
We feliciteren beide jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen Gods zegen toe voor hun
nieuwe levensjaar.
Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: voor de Kerkrentmeesters
een gift van € 250,00, twee maal een gift van € 20,00, een één gift van € 15,00 en vijf maal een gift
van € 10,00, en voor de diaconie één maal € 10,00. Allen hartelijk dank daarvoor.
Oudejaarscollecte 2018:
Gedurende het afgelopen jaar zijn de collectes t.b.v. het college van kerkrentmeesters iets lager
uitgevallen dan de collectes van 2017 en de daarop gebaseerde begroting. In een poging het
verwachte tekort te verminderen hebben wij het plan opgepakt om net als in vorige jaren op
Oudjaarsavond een € 5,00 actie te houden. Wij willen u vragen mee te werken aan deze actie door
eenmalig € 5,00 per persoon te schenken tijdens de collecte op Oudjaarsavond! Bij voorbaat hartelijk
dank voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
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.
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.
Wijziging extra collecten College van Kerkrentmeesters:
Zoals al eerder aangekondigd zal vanaf 1 januari 2019 de extra collecte voor het College van
Kerkrentmeesters op de eerste en derde zondag van de maand niet langer bij de uitgang worden
gehouden maar als derde collecte in de dienst. In de diensten op de eerste en derde zondag van de
maand zullen de collecten als volgt worden gehouden:
1e rondgang Diaconie
2e rondgang College van Kerkrentmeesters
3e rondgang Extra Collecte College van Kerkrentmeesters
Op de overige zondagen zullen alleen de eerste twee collecten worden gehouden.
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.
Vakantie Zondagsschool:
Na het kerstfeest hebben de kinderen en leiding 2 weken vrij. Op zondag 30 december en zondag 6
januari is er geen zondagsschool/kindernevendienst.
De eerste zondagsschool/kindernevendienst in het nieuwe jaar is op zondag 13 januari.
Themadienst 6 januari 2019:
De eerste themadienst in het nieuwe jaar is op zondag 6 januari om 18.00 uur. In deze dienst zal dhr.
Pal Balogh met ons na gaan denken over het thema “Young, Wild and Free” In hoeverre kunnen we
vrij leven als jongeren, of zijn er ook dingen die we moeten laten? Jongerenband Concrete uit Sprang
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Capelle zal in deze dienst de muzikale begeleiding verzorgen. Na deze dienst zijn alle jongeren van
harte uitgenodigd in ’t Dijkhuis voor een hapje en een drankje. We hopen dat jullie er allemaal zijn,
neem je vrienden en vriendinnen mee! Iedereen van harte welkom! We kijken uit naar een fijne dienst
met elkaar!
Groetjes de themadienstcommissie
Ga je mee schaatsen?
Met jongeren van de gezamenlijke kerken van Giessen/Rijswijk willen we op vrijdagavond 18 januari
2019 gaan schaatsen, maar ook de oudere schaatsfan is uiteraard van harte uitgenodigd om een
rondje te schaatsen. Vanaf 20:00 uur is de kunstijsbaan in Breda geopend en we vertrekken rond de
klok van 19:00 uur bij de Gereformeerde kerk in Rijswijk. Kosten voor deelname aan dit sportieve en
gezellige uitje bedraagt € 10,- per persoon (graag contant betalen op de avond zelf). Naast de
entreeprijs zal er ook gezorgd worden voor een zoet tussendoortje en een kopje koffie, glas thee,
warme chocomel of een glaasje fris.
Aanmelden kan via Gertjan Boonstra (tel: 06-36111201, mail: boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan
van Rijswijk (tel: 06-15132789, mail: jjrijswijk@gmail.com). Vermeld dan graag ook even hoeveel
personen er mee gaan. Als u in de gelegenheid bent om te chauffeuren willen wij u vragen om dit
aan ons door te geven, zodat we voldoende chauffeurs hebben voor de kinderen. Aanmelden kan tot
en met zaterdag 12 januari 2019. Dus ‘Save the date’!
Groet:
Langs deze weg willen wij u allen, Gezegende kerstdagen toewensen, en een
voorspoedig Nieuwjaar! Tevens danken wij u voor het vertrouwen, en de
samenwerking in welke vorm dan ook, in het afgelopen jaar.
Gezegende diensten toegewenst.
Hartelijke groet namens, Cees en Anna van Tilborg. Kostersechtpaar.

De kerkenraad wenst u allen een goede zondag, gezegende Kerstdagen en gezegende
diensten toe

Naar Bethlehem
Ze moeten nu zo langzaam gaan
naar 't uur van 't welbehagen,
terwijl zich 't hart vol vragen
reeds wijdt, ver van het aards bestaan.
De moeder-straks beschut het Kind
en draagt het zonder klagen.
De reis duurt nu al vele dagen,
maar God is haar zo goed gezind!
De man die rustig naast haar loopt,
verbaast zich, maar erkent Gods daden;
hij leidt haar zorgzaam langs de paden
naar de oude stad, en hoopt.
Omzichtig-teer, met zachte hand,
steunt Jozef nu Maria's zwakke krachten
en weet dat alle hoge machten
hen bijstaan thans, beschuttend 't dierb're pand,
Te inniger, naarmate 't einddoel wenkt,
omweeft de vrouw met haar gedachten
het Kind, Gods Zoon, in stil verwachten,
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verwonderd dat de Heer haar zó gedenkt.
Zij peinst op wat eens is geweest:
de boodschap die voor vele dagen
de engel bracht, en zonder vragen
aanvaardt zij wéér de werking van Gods Geest.

Evert Kuijt

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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