9 december 2018
30e jaargang nr. 50

Nieuwsbrief
Tweede Adventszondag
Voorgangers:
09.30 uur: Prop. J.A. Hoogesteger uit Ouderkerk aan de IJssel
18.00 uur: Ds. J. Verboom uit Groot Ammers
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Gezang 265 vers 1 en 4
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Psalm 17 vers 3
Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Maleachi 2:17 – 3:5
18.00 uur: Daniel 12: 4-13, Luk. 1: 46-56: Lofzang van Maria/Daniël
Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor ’t Dijkhuis.
Volgende week zondag aan de uitgang extra collecte bestemd voor verwarming/verlichting.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
9 dec.: Annemarie van Veen – Jenette Tolhoek – Zarah Swijnenburg
16 dec.: Rina van Vark – Mirjam de Ruiter – Jopie van Tongerlo
Zondagsschool/kindernevendienst:
9 dec.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8
16 dec.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6
Kerkauto:
9 dec.: Arjan Hoeke  442676

Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
16 dec.: Gijs v.d. Beek  442596

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar Matti den Tek, Reygerboslaan 8.
Adreswijziging:
Jaap van Rijswijk is verhuisd naar een ander adres. Nieuw adres: Schepenlaan 17, 4147 GK Asperen.
Verantwoording:
Via ouderling Teus de Groot werd een gift ontvangen van € 20,00 voor het kerstfeest van de
zondagschool en € 30,00 voor de kerk.
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: één gift van € 15,00, twee
giften van € 10,00 beide voor de Kerkrentmeesters, en voor het kerstfeest van de zondagsschool werd
er een gift van € 10,00 ontvangen. Allen hartelijk dank daarvoor.
Koffiedrinken na de dienst:
Vanmorgen staat de koffie/thee/limonade weer voor u/jou klaar. Gelijk een goed moment om naar
elkaar om te zien, wat ook een stukje gemeente zijn is. Van harte uitgenodigd.
G.O.T. Commissie.
Dameskring “Dabar”:
Op dinsdag 11 december komt dameskring “Dabar” weer bij elkaar in ‘t Dijkhuis voor de kerstviering.
We beginnen om 16.30 uur. Allen hartelijk welkom. Indien gewenst kan voor vervoer gezorgd worden.
Groetjes van Dinie, Ria en Pauline ( 442326)
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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.
Verjaardagsfonds:
Helma Nuvelstijn stopt na vele jaren met de wijk Andel. Wie zou ons willen helpen om de wijk van
Helma over te nemen? Graag melden bij Ineke Versteeg tel 0183442039.
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.
Kerstdiner Samen Aan Tafel voor onze alleenstaanden:
Een beetje vroeger dan gewoonlijk leest u nu al de uitnodiging voor het kerstdiner van Samen Aan
Tafel. D.V. dinsdag 18 december wordt u een kerstdiner geserveerd, en ditmaal geen 3 maar 4gangen. 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 Hervormde 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 koffie/thee. 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.
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Rock Solid:
Om het einde van het jaar 2018 leuk af te sluiten gaan we op zaterdagavond 15 december gezellig
met elkaar eten in de Hervormde kerk in Rijswijk. Voor de avond vragen we een kleine bijdrage.
Tijdstip en kosten volgen via de whatsappgroep. Geef je eigen wel even van tevoren op via de
whatsappgroep of bij Martin via 06-12 55 98 41. Neem je vrienden en vriendinnen mee.
Groeten, De Rock Solid Leiding
Bedankt:
We werden even stilgezet, maar toch mochten we ons 50-jarig huwelijksjubileum vieren. Hartelijk
dank voor de vele kaarten die we mochten ontvangen, zowel beterschap als felicitaties.
Hartelijke groeten van Anton en Maaike Verschoor
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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