3 februari 2019
31e jaargang nr. 6

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Prop. H.Z. Klink uit Ouddorp
18.00 uur: Ds. H.J. van Kapel uit Waspik, themadienst m.m.v. “4Tune”
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 97 vers 3 en 6 (NB)
Organiste: Dini van Straten
Schriftlezing:
09.30 uur: Jesaja 61:1-9, Lukas 4:14-21
Collecten:
1e rondgang
2e rondgang
3e rondgang
De collecten

18.00 uur: Opwekking 642

18.00 uur:

Diaconie is bestemd voor www.jmeo.nl.
College van Kerkrentmeesters.
Extra collecte College van Kerkrentmeesters bestemd voor de nieuwsbrief.
worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
3 febr.: Anneke de Lorm – Janneke van der Nat – Diana Kant
10 febr.: Rina van Vark – Margriet de Lorm – Lisa den Hartog
Zondagsschool/kindernevendienst:
3 febr.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
10 febr.: Kerk-school-gezinsdienst: groep 1 t/m 4
Zondagsschool: groep 5/6
Kindernevendienst: groep 7/8
Lied zondagsschool februari: Gezang 130 vers 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet
Kerkauto:
3 febr.: Henk van Vugt  443799

10 febr.: Arjan Hoeke  442676

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. Magda Biesheuvel, Mr. J.N. Scholtenplein 32 te Rijswijk.
Huwelijksjubilea:
Dinsdag 5 februari hoopt fam. De Groot-Hoffman (Industrieweg 1A 4283 GX) de dag te herdenken
dat het 50 jaar geleden is dat ze zijn getrouwd.
Vrijdag 8 februari is fam. Van der Werff-Naaijen (Maasdijk 3, 4283 GA) 45 jaar getrouwd.
We feliciteren beide echtparen van harte met hun jubileum en wensen hen voor de toekomst Gods
zegen toe.
Huwelijk:
Op D.V. 20 februari zullen Seline Slotboom en Bram Dokman gaan trouwen. Dit huwelijk zal kerkelijk
worden ingezegend in onze kerk door ds. Reijm. De aanvang van deze dienst is om 13.30 uur. Ze
zullen gaan wonen op de Esdoornlaan 5, 4254 AT te Sleeuwijk. Op de kaart staat de volgende tekst
uit Hooglied 8: 6-7 “De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet
doven, rivieren spoelen haar niet weg.” Als kerkenraad wensen we Seline en Bram een goede
voorbereidingstijd op hun huwelijk toe.
Jarig:
Vrijdag 8 februari is Jeanette Verduijn (Markt 60, 4261 DC Wijk en Aalburg) jarig.
Zaterdag 9 februari hoopt Rika Smits (Roosendaalseweg 88A, 4875 AA Etten Leur) haar verjaardag
te vieren.
Volgende week zondag, 10 februari, hoopt mevr. C. den Dekker-den Dekker (Prinses Christinastraat
7, 4281 PG Andel) haar 80e verjaardag te vieren.
We feliciteren alle jarigen van harte en wensen hen Gods zegen toe voor hun nieuwe levensjaar.
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Koffiedrinken na de dienst:
Vanmorgen staat de koffie/thee/fris weer voor u/jou klaar. Fijn om elkaar onder het genot van drinken
te ontmoeten en even bij te praten.
G.O.T - Commissie
THEMADIENST “The voice of God”:
Vanavond 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
Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden er twee giften voor de Kerkrentmeesters ontvangen, één
gift van € 20,00 en één van € 10,00, hartelijk dank daarvoor.
Collectemunten:
Maandag 4 februari is er gelegenheid tot het kopen van collectemunten. Tussen 19.30 en 20.30 uur
kunt u hiervoor terecht in ’t Dijkhuis.
Verhuisd:
Mevr. J.C. van Straten-in ’t Veld is van de Ridderhof verhuisd naar Raadhuisplein 38, 4285 CT
Woudrichem, ze blijft kerkelijk in Giessen verbonden. Een goede tijd toegewenst in uw nieuwe woning.
Vacature wijkouderling:
Binnen de kerkenraad is er nog een vacature voor wijkouderling. Bij de ingang van de kerk liggen
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.
Dameskring “Dabar”:
Op dinsdag 5 februari 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
PCOB afd. Giessen-Rijswijk:
Woensdag 6 februari is er een ledenbijeenkomst in de Nijenburcht, Koperwiek 51 te Rijswijk, aanvang
14:00 uur. Deze middag wordt verzorgd door de heer H. Schouten, directeur van Schouten
Europe. De missie van de onderneming luidt: Vanuit de overtuiging dat de wereldbehoefte heeft aan
een voedselpakket dat minder op dieren en sterker op planten steunt, wil Schouten Europe
consumenten een duurzaam alternatief bieden voor vlees. Ons assortiment producten op basis van
plantaardige eiwitten moet aansprekend zijn voor flexitariërs, vegetariërs en veganisten en de
producten moeten passen in een gezonde levensstijl. Wij willen op een eerlijke en transparante manier
produceren met respect voor mens, dier en milieu. Een interessant en zeer actueel onderwerp. Ook
niet leden zijn van harte welkom.
Kerk-school-gezinsdienst zondag 10 februari 2019:
Volgende week zondagochtend is er weer de jaarlijkse kerk-school-gezinsdienst in samenwerking met
CBS de Parel. Ditmaal voor de onderbouw, groep 1 t/m 4. Het thema voor de dienst is 'Kan ik jou
helpen?'. 't Dijkhuis staat ook klaar in de kerkopstelling. Het zou fijn zijn als de kinderen van de Parel
en hun (groot)ouders in ieder geval in de kerkzaal kunnen zijn. Laten we als gemeente ook op die
manier gastvrij zijn! Verschillende kinderen zullen een bijdrage leveren aan de dienst. Na de dienst is
er gelegenheid in 't Dijkhuis om onder het genot van een kopje koffie, thee of fris, na te praten en
elkaar te ontmoeten.
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Van de zondagsschool:
A.s. zondag 10 februari is er in onze kerk in de morgendienst een Kind- School- Gezinsdienst van
basisschool "De Parel". Omdat de dienst speciaal voor de onderbouw wordt gehouden is er voor de
groepen 1 t/m 4 GEEN zondagsschool/kinderennevendienst. Voor de overige groepen is er wel
zondagsschool/kindernevendienst volgens het rooster.
(groep 5/6: zondagsschool en groep 7/8:
kindernevendienst).
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
Bedankt:
Enige tijd geleden is mevr. de Wit - in ’t Veld opgenomen geweest in het Amphia ziekenhuis,
momenteel verblijft ze in Altenahove te Almkerk om te revalideren. Bij deze wordt eenieder bedankt
die haar een kaartje heeft gestuurd. Ze heeft heel veel kaarten gekregen en dat heeft haar, en haar
familie, goed gedaan.

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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