6 januari 2019
31e jaargang nr. 2

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem
18.00 uur: Dhr. Pal Balogh uit Zaltbommel, themadienst m.m.v. “Concrete”
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Gezang 14 vers 1 en 3
Organiste: Hanneke Ermstrang
Schriftlezing:
09.30 uur: Mattheüs 2 : 1 – 12

18.00 uur: Opwekking 194

18.00 uur: 1 Petrus 4 : 1 – 5

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor www.michanederland.nl/zondag.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
3e rondgang Extra collecte College van Kerkrentmeesters bestemd voor het onderhoudsfonds.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor ZOA-vluchtelingenwerk.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
6 jan.: Leen en Lydia van Anrooij – Rebekka van Esch
13 jan.: Mirjam Garstman – Jannie van der Beek – Rosalie ‘t Lam
Zondagsschool/kindernevendienst:
6 jan.: GEEN zondagsschool/kindernevendienst
13 jan.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
Lied zondagsschool januari: Psalm 68 vers 10
Geloofd zij God met diepst ontzag
Kerkauto:
6 jan.: Henk de Lorm  512814

13 jan.: Nico v.d. Wiel  441460

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar de heer M.B. van Andel, Den Dissel 8.
Jarig:
Dinsdag 8 januari is Sander Janson (Markt 34, 4261 DC Wijk en Aalburg) jarig. We feliciteren hem
van harte en wensen hem Gods zegen toe voor zijn nieuwe levensjaar.
Themadienst 6 januari:
Vanavond hebben we om 18.00 uur de eerste themadienst van 2019! 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
Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift van € 20,00 ontvangen voor de H.V.D., hartelijk
dank daarvoor.
Collectemunten:
Maandag 7 januari is er gelegenheid tot het kopen van collectemunten. Tussen 19.30 en 20.30 uur
kunt u hiervoor terecht in ’t Dijkhuis.
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Dameskring “Dabar”:
Op dinsdag 8 januari komt dameskring “Dabar” weer samen in ’t Dijkhuis. De avond begint om 19.30
uur. Wij hopen iedereen weer te mogen begroeten, nieuwe dames zijn van harte welkom. Voor vervoer
kan gezorgd worden.
Groetjes van Dinie, Ria en Pauline  0183-442326
Informatieavond 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 er een aantal aanmeldingen binnengekomen! U zit
zeker niet alleen en daarom schroom niet en meld je aan! 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 kun je ook terecht bij het alpha team!
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.
Ga je mee schaatsen?:
De eerste aanmeldingen voor het schaatsen zijn al binnen! Met jongeren (maar ook de oudere
schaatsfan is welkom) van de gezamenlijke kerken van Giessen/Rijswijk willen we gaan schaatsen
op vrijdagavond 18 januari op de kunstijsbaan in Breda. Ga je mee?
Hoe laat en waar: We verzamelen rond 18:45 - 19:00 uur bij de Gereformeerde kerk in Rijswijk,
zodat we om 19:00 uur kunnen vertrekken.
Vervoer: We rijden met eigen vervoer. Iedereen heeft dus de vrijheid om weer naar huis te gaan als
hij/zij dat wil. De ijsbaan sluit om 22:00 uur.
Kosten: € 10,- p.p. voor de entreeprijs + een zoet tussendoortje en een kopje koffie, glas thee,
warme chocomel of een glaasje fris. Graag op de avond contant betalen. Dit is exclusief het huren
van schaatsen mocht je die zelf niet hebben. Het huren van schaatsen kan op vertoon van een
legitimatiebewijs en kost € 6,- p.p.
Ik wil me aanmelden: Aanmelden kan tot en met zaterdag 12 januari via Gertjan Boonstra (tel: 0636111201, mail: boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan van Rijswijk (tel: 06-15132789, mail:
jjrijswijk@gmail.com). Vermeld dan ook even hoeveel personen er mee gaan.
Als u in de gelegenheid bent om te rijden willen wij u vragen om dit aan ons door te geven, zodat
we voldoende chauffeurs hebben voor de kinderen. Dus ‘Save the date’!
Bedankt:
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten die ik mocht ontvangen tijdens de
feestdagen. Het heeft me goed gedaan.
Jaap van Rijswijk.

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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