13 januari 2019
31e jaargang nr. 3

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Dr. M. Verduin uit Zeist, herbevestiging diaken Pierre de Graaf, afscheid ouderling Teus
de Groot
18.00 uur: Ds. M. Bil uit Dodewaard
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 84 vers 1 (NB)
Organist: Timo van den Berg

18.00 uur: Op Toonhoogte 298 vers 1 en 4
Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Joh. 3:22–30

18.00 uur: Mattheus 3:1-12

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting GAIN.
Volgende week zondag is de 3e rondgang een extra collecte bestemd voor verzekering/belasting
gebouwen.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
13 jan.: Mirjam Garstman – Jannie van der Beek – Rosalie ‘t Lam
20 jan.: Annemarie van Veen – Pauline Elshout – Naomi Versteeg
Zondagsschool/kindernevendienst:
13 jan.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
20 jan.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool januari: Psalm 68 vers 10
Geloofd zij God met diepst ontzag
Kerkauto:
13 jan.: Nico v.d. Wiel  441460

20 jan.: Gerard van Berkel  442886

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar de heer Jan van Dalen, Guldenaerde 6.
Geboren:
Afgelopen maandag 7 januari werd in het gezin van Patrick en Antonette van Tilborg (Sterappel 13,
4281 JA te Andel) een dochter geboren. Ze heeft de naam Shawna gekregen. Ze is het zusje van
Jersey en Memphis. We feliciteren hen van harte en danken de Heere God dat Hij nieuw leven gaf. We
bidden Patrick en Antonette Gods zegen toe bij de opvoeding van hun dochter.
Jarig:
Zaterdag 19 januari hoopt de heer E. Kuijt (Den Dissel 24 4283 HL) zijn 80 e verjaardag te vieren. Van
harte gefeliciteerd met uw verjaardag, en voor uw nieuwe levensjaar Gods zegen toegewenst.

Opbrengst collectes Diaconie 4e kwartaal 2018:
Datum
Omschrijving
07-10-2018 Neve Michael, Opvanghuis Israël
14-10-2018 GZB noodhulpactie Sulawesi (incl. gift)
21-10-2018 Vakantie BijbelClub
28-10-2018 Community Thuis in West Rotterdam
04-11-2018 Kerk in Actie
07-11-2018 Voedselbank Altena – Dankdag gewas en arbeid
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Opbrengst
€ 365,95
€ 754,13
€ 232,41
€ 216,70
€ 228,20
€ 447,90
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11-11-2018
18-11-2018
25-11-2018
02-12-2018
09-12-2018
16-12-2018
23-12-2018
25-12-2018
30-12-2018
31-12-2018

Ouderenwerk Giessen/Rijswijk
GZB Najaarszendingscollecte
Avondmaal)
Jeugdwerk Giessen
Twawebwa Mukama
SDOK
Dijkhuis
Stichting Teach
Leger des Heils
IZB
Diaconaal werk Giessen

(Collecten

Diaconie

en

€ 216,50
€ 350,35
€
€
€
€
€
€
€
€

201,00
280,52
212,68
193,35
209,50
191,55
213,15
176,35

Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen, een gift van € 20,00 en één
van € 10,00 beiden voor de Kerkrentmeesters, hartelijk dank daarvoor.
Opbrengst zendingsbussen:
In december zat er maar liefst € 608,55 in de zendingsbussen. Een prachtig bedrag! Samen met de
opbrengst van de maanden oktober, november en enkele giften per bank, kunnen we het mooie
bedrag van € 1.377,05 naar de GZB overmaken voor het project ‘VakantieBijbelClubs’ in Syrië en
Libanon. Goed nieuws voor de kinderen in die landen: zij kunnen zo even ontsnappen aan de dagelijkse
realiteit van oorlog en armoede en samen komen op een plek waar ze leuke dingen organiseren en
waar ze meer over God en de Bijbel kunnen leren. Iedereen HARTELIJK DANK voor zijn/haar
bijdragen!!
In het nieuwe kwartaal gaan we sparen voor de IZB, de zending in Nederland dus! Ook voor dit nieuwe
doel rekenen we weer op u/jullie!
De zendingscommissie
Kringwerk:
Aanstaande kring wordt hoofdstuk
Huiskringen
Maandag 14-1
20:00 uur
Dinsdag 15-1
20:00 uur
Woensdag 16-1
9:15 uur
Donderdag 17-1
20:00 uur
Startkring
Donderdag 17-1
20:00 uur
Groeikring
Donderdag 17-1
20:00 uur

7 behandeld.
Fam V. Tilborg, Groenstraat 2, 449233
Mevr. Groenenberg, Groenstraat 2a, 442260
Fam. V.d. Wiel, Ruytewaert 27,  441460
Fam. De Leede, Dorpsstraat 12,  448782
’t Dijkhuis
’t Dijkhuis

Startkring:
Op donderdag 17 januari hebben we weer een startkringavond! “Wij zijn geroepen om als één team
te strijden voor het evangelie van Jezus”. Dat zijn mooie woorden, maar in de prakrijk blijkt dat nog
niet zo makkelijk te zijn. En als je in een team werkt, dan kun je je geen ruzies veroorloven, maar
ook dat lijkt erg moeilijk voor ons mensen. We willen hier met elkaar over praten en nadenken. Ook
dat kunnen we niet alleen. Ook hiervoor hebben we elkaar nodig! We hopen jullie allemaal (weer) te
zien! Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. We beginnen om 20.00 uur. Tot donderdag!
Bevestiging en intrede van ds. Hoftijzer:
D.V. zondag 20 januari zal ds. Lennart Hoftijzer worden bevestigd en zijn intrede doen in de
Hervormde gemeente te Rijswijk. Als kerkenraad wensen we onze buurgemeente en ds. Hoftijzer een
goede tijd samen toe.
Theologiekring:
Op maandagavond 21 januari is er weer theologiekring. Deze keer gaat het over de “Voorrede op het
Oude Testament” en de “Voorrede op het Nieuwe Testament” van Luther. Beide geschriften zijn te
vinden in deel 2 van ‘Luther verzameld’, blz. 677-696.
De avond vindt plaats bij de familie Groenenboom, Andriëtte Peereboom 11.
Voor vragen, aan- of afmeldingen kunt u contact opnemen met kringleider Harry Groenenboom via
06-135 693 74.
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Ga je mee schaatsen? (laatste dag om aan te melden):
Inmiddels hebben we al ruim 15 aanmeldingen ontvangen om mee te gaan schaatsen. 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: Vandaag (13-01-2019) is de laatste dag om aan te melden. 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 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 een ieder bedanken voor de vele kerst– en nieuwjaarskaarten die ik mocht ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor. Tevens alle goeds en Zegen voor het nieuwe jaar.
T. Groeneveld, Afd. Guldenroede - Altenahove.
Beste gemeenteleden, mijn vrouw en ik willen u als gemeente hartelijk bedanken voor alle
verschillende vormen van meeleven in de afgelopen periode. Zowel rondom de periode dat ik even
minder aan het werk was in Giessen als rondom de geboorte van Joas hebben we vele berichten
mogen ontvangen. Daar zijn we dankbaar voor.
Met vriendelijke groet, Janine, Maarten en Joas den Toom

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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