27 januari 2019
31e jaargang nr. 5

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem, viering Heilig Avondmaal
18.00 uur: Ds. D. Verkuil uit Zijderveld, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Gezang 265 vers 1
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Op Toonhoogte 229
Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Exodus 12:1-14

18.00 uur: Psalm 116, Lukas 17: 11-18

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor het Leger des Heils.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de derde collecte een extra collecte voor het College van Kerkrentmeesters
bestemd voor de nieuwsbrief.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
27 jan.: Conny Koppelaar – Nicky ’t Lam – Nienke van Vugt
3 febr.: Anneke de Lorm – Janneke van der Nat – Diana Kant
Zondagsschool/kindernevendienst:
27 jan.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4
Kerk: groep 7/8
3 febr.: 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:
27 jan.: Jan van Vugt  441986

3 febr.: Henk van Vugt  443799

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar de heer L.H. Broekhuizen, Den Dissel 22.
Overleden:
Op 22 januari 2019 overleed de heer Martinus Groenenberg in de leeftijd van 80 jaar. D.V. maandag
28 januari zal om 13.30 uur de afscheidsdienst worden gehouden in onze kerk. Aansluitend zal de
begrafenis plaatsvinden op de kerkelijke begraafplaats. Eenieder uit de gemeente is uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn. Op de rouwkaart stonden de woorden “Uw genade is mij genoeg”. We bidden
mevr. Groenenberg-Bok, kinderen en kleinkinderen en allen om hen heen van harte Gods nabijheid
en troost toe de komende tijd.
Avondmaal aan huis:
Langdurig en/of ernstig zieken worden in de gelegenheid gesteld om thuis het avondmaal tijdens de
ochtend- of avonddienst mee te vieren in aanwezigheid van een ouderling en diaken. Wilt u hier
gebruik van maken of meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met de diaconie (Pierre de
Graaf,  442650) of de wijkouderling.
Vacature wijkouderling:
Binnen de kerkenraad is er nog een vacature voor wijkouderling. Bij de ingang van de kerk liggen
vanaf vandaag lijsten klaar die u kunt gebruiken om namen in te dienen voor de ontstane vacature
van wijkouderling. Deze lijsten dienen voor donderdag 7 februari 18.00 uur bij de scriba (Wilgenhof
19) te worden ingeleverd en door tenminste 10 belijdende lidmaten te zijn ondertekend. De
ingediende lijsten worden op zondag 10 februari aan de gemeente bekend gemaakt, waarna de
(eventuele) verkiezingen gehouden worden op donderdag 14 februari om 20.00 uur in ‘t Dijkhuis.

Samenvatting kerkenraadvergadering dinsdag 15 januari 2019:
- Tijdens de vergadering is officieel afscheid genomen van Teus de Groot als wijkouderling;
- Albert Paans en Harry Groenenboom vertegenwoordigen onze gemeente tijdens de bevestiging van
ds. Hoftijzer in onze buurtgemeente Rijswijk;
- De kerkenraad heeft een nieuw moderamen gekozen. De volgende broeders zijn verkozen voor de
volgende functies: Henk van Vugt (Voorzitter), Harry Groenenboom (Assessor), René van Vugt
(Scriba) en Jacco van Drunen (Lid);
- De begroting voor 2019 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters zijn behandeld en
goedgekeurd;
- In de afgelopen periode is één gemeentelid bereid gevonden om komend seizoen mee te helpen als
leiding van het jeugdwerk. Er wordt nog gezocht naar een tweede vrijwilliger;
- Begin januari is met de leiding en mentoren van de catechese groepen het eerste half jaar
geëvalueerd. Het algemene beeld is dat het goed loopt. Eén persoon had al aangegeven aan het einde
van het seizoen te stoppen en één persoon moet nog benaderd worden of deze door wil gaan;
- De leiding van het jeugdwerk heeft begin januari een nieuwjaarbijeenkomst in Dijkhuis gehad. Het
was een hele goede bijeenkomst. Ca. 25 deelnemers uit Giessen en Rijswijk waren aanwezig;
- De voorbereiding om met de jeugd deel te nemen aan Samenloop voor Hoop is gestart;
- De kerkenraad heeft een concept privacyverklaring opgesteld in het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tijdens de volgende vergadering zal deze vastgesteld
worden. De verklaring zal dan via de Nieuwsbrief verspreid worden. Ook zal de website aangepast
worden zodat persoonsgegevens niet langer openbaar beschikbaar zijn, tenzij er toestemming voor is
gegeven;
- De verkiezingen voor de vacature van wijkouderling zullen zondag 27 januari weer opgestart worden.
Koffiedrinken na de dienst:
Volgende week is er weer koffiedrinken na de kerkdienst. Iedereen is van harte welkom.
G.O.T. commissie
THEMADIENST “The voice of God”
Op zondag 3 februari hebben we weer een themadienst! Het thema zal zijn: “The voice of God” Horen
wij de stem van God? Hoe en waar? En zouden wij onze stoel voor deze stem draaien? Dominee Van
Kapel zal hier samen met ons over nadenken. De band “4Tune” uit Hardinxveld zal hun muzikale
medewerking verlenen in deze dienst. Zien we u/jou (weer)?? En speciaal voor de jongeren: Kom je
om 17:50 uur naar de ingang van 't Dijkhuis? We willen dan gezamenlijk naar de themadienst gaan.
In de kerk zijn plaatsen gereserveerd. Na de dienst ben je welkom in het jeugdhonk van ’t Dijkhuis
voor wat drinken en een hapje. Blijf daarna nog even om met z'n allen een variant op het spel 30
seconds te spelen (tot uiterlijk 21:00 uur). Tot dan!
Groetjes, de themadienstcommissie
Rock Solid – Sirkelslag:
Vrijdag 1 februari doen we met Rock Solid mee met Sirkelslag 2019. Het thema is dit jaar 'Een nieuw
begin'. Sirkelslag is een online spel en wordt door meer dan 500 jeugdgroepen in heel Nederland
gelijktijdig gespeeld. Jullie gaan daarbij de strijd aan met deze groepen. Vanaf 19:00 uur zijn jullie
welkom in de Hervormde Kerk in Rijswijk. Wees op tijd want klokslag 19:30 uur begint Sirkelslag. Om
22:00 uur is het ongeveer afgelopen. Groeten, De Rock Solid Leiding
Filmavond vrijdag 15 februari (6-13 jaar):
Alle kinderen tussen de 6-13 jaar zijn van harte welkom om naar de film Benji te komen kijken op
vrijdag 15 februari. Het begint om 19.00 uur in de “bioscoopzaal” van de Gereformeerde kerk te
Rijswijk. De zaal is open vanaf 18.45 uur. De film duurt 90 minuten. Tijdens de film kun je ook popcorn
scheppen en een bitterbal eten. De toegang is gratis.
Over de film: Carter en Frankie zijn twee schoolkinderen uit New Orleans die op een dag bevriend
raken met het straathondje Benji. Wanneer ze echter worden gekidnapt door een stel overvallers zal
Benji er alles aan moeten doen om ze te bevrijden. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Aanmelden wordt op prijs gesteld. Aanmelden kan via Gertjan Boonstra (tel: 06-36111201,
mail: boonstra.g@hotmail.com)
of
Jonathan
van
Rijswijk
(tel:
06-15132789,
mail: jjrijswijk@gmail.com)
Paasconcert Marcel Zimmer in Giessen-Rijswijk:
Op uitnodiging van de 3 PKN kerken in Giessen-Rijswijk verzorgt Marcel Zimmer op zaterdagmiddag
30 maart een paasconcert in de Gereformeerde kerk, Rijswijksesteeg 7 in Rijswijk. Aanvang 16.00
uur. Het paasconcert is een feestelijk en interactief concert voor de hele familie. Jong en oud zullen
aangesproken worden door prachtige liederen van Marcel Zimmer en zijn band. Het geheel wordt

afgewisseld met sketch, illustraties en een verhaal met een paasboodschap. Het concert duurt 60 tot
75 minuten zonder pauze. Kaartjes à € 3 kunnen gereserveerd worden via www.zingenindekerk.nl

De kerkenraad wenst u allen een goede Avondmaalszondag 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

