10 februari 2019
31e jaargang nr. 7

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Prop. L.L. van den Dool uit Nederhemert, Kerk-school-gezinsdienst
18.00 uur: Ds. R. de Koning Gans uit Oudewater
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Samen (Elly en Rikkert)
Organist: Timo van den Berg

18.00 uur: Op Toonhoogte 212
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Lucas 10:25-37

18.00 uur: 1 Timotheüs 4:6-16

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Compassion.
De Parel steunt een sponsorkind van Compassion. Als aanvulling daarop is de diaconiecollecte deze
zondag ook bestemd voor Compassion. Sponsorkinderen krijgen medische hulp, maar soms is meer
nodig. Compassion helpt mee tegen ondervoeding, maar zorgt ook voor een bezoekje aan de tandarts.
Ze zet zich in om ziekten te voorkomen zoals hersenvliesontsteking en tuberculose. Maar ook als een
kind een arm breekt of brandwonden oploopt, springt Compassion bij, omdat veel ouders die extra
medische kosten niet kunnen betalen. Daar willen wij vandaag ook een steentje aan bijdragen.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor MAF Nederland.
Volgende week zondag is de derde rondgang een extra collecte voor het College van Kerkrentmeesters
bestemd voor verwarming/verlichting. De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
10 febr.: Ellen Roodnat – Margriet de Lorm – Lisa den Hartog
17 febr.: Susanne Pulle – Marleen Faber – Rina van Vark
Zondagsschool/kindernevendienst:
10 febr.: Kerk-school-gezinsdienst: groep 1 t/m 4
Zondagsschool: groep 5/6
Kindernevendienst: groep 7/8
17 febr.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool februari: Gezang 130 vers 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet
Kerkauto:
10 febr.: Arjan Hoeke  442676

17 febr.: Dik Davelaar  441919

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar Jacqueline Vos, Twee Zalmenstraat 28.
Bij de diensten:
Vanmorgen is er een kerk-school-gezinsdienst in samenwerking met CBS de Parel. Ditmaal voor de
onderbouw, groep 1 t/m 4. '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. Het thema voor de dienst is 'Kan ik jou helpen?'.
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.
We bidden om gezegende diensten!
Actie Kerkbalans 2019:
De eerste telling van de Actie Kerkbalans 2019 heeft een bedrag opgebracht van € 68.219,00. Als
college zijn we daar erg dankbaar voor. U kunt uw toezegging nog altijd inleveren bij de
koster/kerkrentmeesters of stuur een mailtje naar: penningmeestercvk@kerkgiessen.nl en we komen
bij u langs.
Ook willen wij alle helpers die ons dit jaar geholpen hebben heel hartelijk bedanken.
Het College van Kerkrentmeesters.

Ingekomen lijsten:
Afgelopen donderdagavond was de sluitingstermijn voor het inleveren van de lijsten. Er zijn in totaal
twee lijsten ingediend voor de vacature van ouderling.
Wij zijn als kerkenraad bijzonder blij met de ingediende lijsten en willen u bedanken voor uw
betrokkenheid. Woensdag 13 februari worden om 19.30 uur de verkiezingen gehouden. Wij
hopen op een grote opkomst. Hieronder een overzicht op alfabetische volgorde van de ingediende
lijsten en wij vragen u om de verkiezingen en onderstaande personen te gedenken in uw voorbede.
Ouderling (2 vacatures):
▪
A.P. Elshout
(Kerkstraat 3)
▪
L. van Straten (Wilgenhof 35)
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen € 10,00 voor de Kerkrentmeesters. Namens de
dames van de H.V.D. werd er een gift van €10,00 ontvangen voor de H.V.D.. Hartelijk dank daarvoor.
Ontmoetingsmiddag senioren:
12 februari is er weer een gezellig middag in de Maaszaal van de Hervormde kerk te Rijswijk. Kees
Osseweijer uit Gorinchem heeft voor ons een boeiende presentatie over de watersnoodramp van 1953.
We beginnen om 14.00 uur met koffie/thee en onze gastvrouw deze middag is Ineke Elshout. Voor
vervoer kunt u contact opnemen met Tinie Faber 06-23937913. U bent van harte welkom!
Kringwerk:
Aanstaande kring wordt hoofdstuk 8 en/of 9 behandeld.
Huiskringen
Maandag 11-2
20:00 uur
Fam. Roodnat, Reygerboslaan 24,  442238
Woensdag 13-2
9:15 uur
Fam. De Groot, Industrieweg 1a,  441840
Donderdag 14-2
20:00 uur
Fam. Goossens, Maasdijk 20,  441069
Startkring
Donderdag 14-2
20:00 uur
’t Dijkhuis
Groeikring
Donderdag 14-2
20:00 uur
’t Dijkhuis
Startkring:
Donderdag 14 februari hebben we weer een startkringavond. Het thema van deze avond is “Passie”.
Een leven zonder passie kan best saai zijn. Vind je niet? Waar kom jij je bed voor uit? Wat doe je heel
graag? Wat maakt dat jouw passies zo belangrijk zijn in je leven? Of ben jij misschien je passies even
kwijt? Misschien ben je op zoek naar een nieuwe passie…We willen hier met elkaar over nadenken en
praten. Zien we jullie (weer) allemaal? De koffie/thee staat vanaf 19.45 uur klaar. We beginnen om
20.00 uur. Tot donderdag!
Filmavond vrijdag 15 februari (6 – 13 jaar):
Alle kinderen tussen de 6-13 jaar zijn van harte welkom om aanstaande vrijdag 15 februari naar de
film Benji te komen kijken. 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) of
Jonathan van Rijswijk (tel: 06-15132789, mail: jjrijswijk@gmail.com)
Rock Solid:
Hallo tieners op zaterdag 16 februari staat de volgende RS-avond gepland. Het belooft een toffe
avond te worden met als thema: BANANEN KNALFEEST! Wat we gaan doen? Dat zien jullie dan wel.
Tot dan allemaal! En breng gerust iemand mee.
PS breng allemaal een tros bananen mee!?!?!? See you 16-02 @Jeugdhonk vanaf 19.15.
De laatste info en nieuwtjes staan in de app-groep.
Greetssss leiding Rock Solid.
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:
Ook namens mijn man wil ik iedereen bedanken die met ons hebben meegeleefd, tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
Magda Biesheuvel-Hulscher
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

