30 december 2018
31e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief
Voorgangers:
Zondag 30 december 2018
09.30 uur: Ds. R. de Koning Gans uit Oudewater
18.00 uur: Ds. E. van der Poel uit Schoonrewoerd
Maandag 31 december 2018, Oudejaarsdag
19.30 uur: Ds. mr. J. Haeck uit Zeist
Dinsdag 1 januari 2019, Nieuwjaarsdag
10.00 uur: Ds. A. Naijen uit Andel
Lied voor de dienst:
Zondag 30 december 2018
09.30 uur: Gezang 174 vers 1 en 3
Organist: Timo van den Berg
Maandag 31 december 2018
19.30 uur: Psalm 79 vers 3 en 5 (NB)
Dinsdag 1 januari 2019
10.00 uur: Psalm 90 vers 1

18.00 uur: Psalm 65 vers 1 en 4 (NB)
Organiste: Hanneke Ermstrang
Organiste: Dini van Straten
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
Zondag 30 december 2018
09.30 uur: Johannes 1,14-18, 1 Timotheüs 3
18.00 uur: Lukas 2:22-40
Maandag 31 december 2018
19.30 uur: Jesaja 8:13-18; 2, 9:1, 5 en 6, Lukas 2:25-35
Dinsdag 1 januari 2019
10.00 uur: Jesaja 43:16-21, II Kor. 5:11-21
Collecten:
Zondag 30 december 2018
1e rondgang Diaconie is bestemd voor de IZB.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Maandag 31 december 2018
1e rondgang Diaconie is bestemd voor diaconaal werk Giessen.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters (Oudejaarscollecte).
Dinsdag 1 januari 2019
1e rondgang Diaconie.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de 3e rondgang een extra collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
30 dec.: Pietje van Tilborg – Marloeske de Ruiter – Marleen Faber
6 jan.: Leen en Lydia van Anrooij – Rebekka van Esch
Zondagsschool/kindernevendienst:
30 dec.: GEEN zondagsschool/kindernevendienst
6 jan.: GEEN zondagsschool/kindernevendienst
Kerkauto:
30 dec.: Bert den Hartog  443953
1 jan.: Bert van Straten  443196

31 dec.: Bert van Straten  443196
6 jan.: Henk de Lorm  512814

Bloemengroet:
Deze week ontvangt de heer H.T Kramer, Vlaswiek 4 de bloemengroet van de gemeente.
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Geboren:
Op zaterdag 22 december, werd in het gezin van Janine en Maarten den Toom (Wilhelminastraat 9,
3373 AR Hardinxveld-Giessendam) een zoon geboren: Joas (wat betekend: geschenk van God). Alles
gaat goed met Janine en Joas en ze zijn ongelooflijk dankbaar voor dit wonder.
We feliciteren hen van harte met de geboorte van Joas en danken de Heere God dat Hij nieuw leven
gaf en tegelijk ook leven bewaarde. We bidden Janine en Maarten Gods zegen toe bij de opvoeding
van hun zoon.
Meeleven:
In de dienst van Oudejaarsavond herdenken we die ons ontvallen zijn, en in het bijzonder diegenen
uit het afgelopen jaar. De volgende namen zullen worden genoemd.
Zij die ons in het jaar 2018 ontvallen zijn:
Hendrika Hermina Schouten-Advocaat
Geboren op 25 oktober 1942, overleden op 31 december 2017
In de leeftijd van 75 jaar
Jan Arie de Ruiter
Geboren op 15 maart 1946, overleden op 5 januari 2018
In de leeftijd van 71 jaar
Alberta de Lorm-Vink
Geboren op 3 september 1938, overleden op 19 januari 2018
In de leeftijd van 79 jaar
Cornelis Tameris
Geboren op 23 januari 1939, overleden op 22 januari 2018
In de leeftijd van 78 jaar
Eiltje Pieternella Pieterse-Kerkwijk
Geboren op 20 juli 1941, overleden op 7 april 2018
In de leeftijd van 76 jaar
Aaltje Wilhelmina van Tilborg-van Ballegooijen
Geboren op 28 februari 1923, overleden op 5 juli 2018
In de leeftijd van 95 jaar
Anna Magdalena van Peer-Valk
Geboren op 12 december 1924, overleden op 19 november 2018
In de leeftijd van 93 jaar
Gerrit Rochat
Geboren op 21 december 1943, overleden op 21 november 2018
In de leeftijd van 74 jaar
De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de
wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de
goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
(Psalm 103)
We bidden hun families kracht en troost van onze God en Vader toe. In het bijzonder voor de moeilijke
momenten die er rond de jaarwisseling vaak zijn.
Jarig:
Zaterdag 5 januari hoopt mevr. W.A. Bok van de-Werken (Citadel 75, 4285 EG Woudrichem) haar 83e
verjaardag te vieren.
Zondag 6 januari is de heer M. Groenenberg jarig, hij hoopt deze dag zijn 80 e verjaardag te vieren.
Zijn adres: Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk. We feliciteren beide jarigen van harte en
wensen hen Gods zegen toe voor hun nieuwe levensjaar.
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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
Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift van € 15,00 en één van € 10,00 ontvangen voor de
Kerkrentmeesters, hartelijk dank daarvoor.
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.
Hervatten pastorale werkzaamheden:
Maarten den Toom heeft de afgelopen periode geen pastorale werkzaamheden gedaan, vanwege
mentale klachten. Aangezien het nu weer beter met hem gaat, gaat hij na de kerstvakantie zijn
pastorale werkzaamheden weer oppakken.
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
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
Bevestiging en intrede ds. Ouwehand:
D.V. zondag 6 januari zal ds. Ouwehand in de ochtenddienst worden bevestigd als dominee in de
Hervormde Gemeente te Andel. In de middag zal hij zijn intrededienst houden. Wij wensen proponent
Ouwehand en de gemeente Andel een goede tijd toe samen.
Herbevestiging Pierre de Graaff en afscheid Teus de Groot:
D.V. zondag 13 januari zal in de ochtenddienst Pierre de Graaff herbevestigd worden als diaken.
Tijdens deze dienst zal er ook afscheid van Teus de Groot worden genomen.
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.
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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’!
PCOB afd. Giessen-Rijswijk:
Woensdag 2 januari 2019 is de nieuwjaarsbijeenkomst van de PCOB in de Nijenburcht, Koperwiek 51
te Rijswijk. U wordt ontvangen met vrolijke klanken op de Alpenhoorn van Joh. Westerlaken. Na elkaar
begroet te hebben volgt een presentatie van de Koninklijk Nederlandse Reddingmaatschappij. De
KNRM is dé hulpverlener op het water, op zee, en ruim binnenwater. Reddingboten en vrijwilligers zijn
24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp.
Op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom
vraagt. KNRM redt en helpt, kosteloos. Sinds 1824 en dat blijft zo. Aanvang is 14.00 uur ook niet
leden zijn van harte welkom.
Bedankt:
Hartelijk bedankt voor de vele felicitaties en kaarten, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van
ons 55-jarig huwelijksjubileum.
Fam. Van Wijk-Bouman, Andel
Hierbij wil ik u hartelijk bedanken voor de vele kaarten die ik heb gekregen tijdens en na mijn verblijf
in het ziekenhuis. Erg fijn dat er zoveel mensen aan je denken en bidden. Dat doet me erg goed.
Ook hartelijk bedankt voor de vele gelukwensen die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijk.
Bart en Matty den Tek – van Hekke
De kerkenraad wenst u allen een goede zondag, een goede jaarwisseling en gezegende
diensten toe

Oudejaarsavond
’t Is vijf voor twaalf; wij zitten stil te wachten
totdat de klok het jaar zal laten gaan.
Voorbije jaren komen in gedachten,
Herinneringen sluipen langzaam aan.
’t Is vier voor twaalf; dit jaar is heengevlogen.
Waarom gaan jaren thans zo snel voorbij?
De tijd is immers zonder mededogen,
Hij stuwt ons verder, zonder medelij.
’t Is drie voor twaalf; ze zijn niet te verdringen
de beelden van wat vroeger is geweest
aan jeugd en vrolijkheid en blijde dingen
aan liefde en aan goedheid nog het meest,
’t Is twee voor twaalf; ik reis door het verleden,
ik zie mijn kinderen, nog klein en zonder zorg;
de avonden, ’t gebedje dat zij deden,
het huis dat alle liefde in zich borg,
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’t Is een voor twaalf; ik heb mijzelf hervonden
op deze laatste avond van het jaar.
De wijzer draait nog enkele seconden,
Ik kom nog niet met mijn gedachten klaar.
Twaalf uur; ik hoor de korte zware slagen,
een jonge stem leest uit Gods heilig Woord;
“Vreest niet, want Ik ben bij u alle dagen,
totdat Ik kom” - ik kan weer rustig voort.
Uit: De gouden horizon
Van: E. IJskes-Kooger

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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