24 februari 2019
31e jaargang nr. 9

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. A.L.A. den Besten uit Nieuwerkerk aan den IJssel
18.00 uur: Ds. T. Wegman uit Zeist
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 34 vers 1 en 4
Organist: Timo van den Berg

18.00 uur: Psalm 116 vers 1, 10 en 11
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Genesis 3:1-7, Mattheus 4:1-11
18.00 uur: Deuteronomium 18:15 t/m 18 en Marcus 9:14 t/m 29
Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Kerk in actie.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Edukans.
Collectedoel 3 maart voor EDUKANS
Op onze school, het Willem van Oranje college, wordt op dit moment hard gewerkt aan het bouwen
van een boot. Een echte skiff! Deze is zeewaardig en van orgine een Schots boottype. Op 30 mei ga
ik samen met nog 11 andere leerlingen/docenten naar Slot Dillenburg, de geboorteplaats van Willem
van Oranje, hier zullen we de sloep laten dopen. Vervolgens reizen we door naar het Duitse Altena.
Vanaf daar gaan we 300 km roeien naar ons eigen Fort Altena! Een hele uitdaging……
Aan deze tocht zit een goed doel verbonden. We willen met deze tocht zoveel mogelijk geld ophalen
voor “EDUKANS”. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen
voortijdig. Met het geld dat binnenkomt, kunnen kinderen in ontwikkelingslanden ook naar school.
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs! Helpt u ook mee? Groetjes Ivo Colijn
Volgende week zondag is de derde collecte een extra collecte voor het College van Kerkrentmeesters
bestemd voor het Quotum.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
24 febr.: Marloeske de Ruiter – Willeke de Ruiter – Mirjam den Hartog
3 maart: Lianne Spiering – Mirella van Straten – Zarah Swijnenburg
Zondagsschool/kindernevendienst:
24 febr.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4
Kerk: groep 7/8
3 maart: 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
Van de zondagsschool:
Wanneer de zondagsschool en de kerk uit zijn, gaan alle kinderen via de deur aan de achterkant van
het Dijkhuis naar buiten. Dit is veiliger omdat de kinderen zo niet meteen de straat op lopen/rennen.
Wij willen u dan ook graag vragen om, wanneer u de kinderen komt ophalen, ook gebruik te maken
van die deur aan de achterkant. En het Dijkhuis via die deur ook weer te verlaten.
Kerkauto:
24 febr. Gijs v.d. Beek  442596

3 maart: Anton Elshout  442326

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. J. van Tilborg-Nieuwenhuizen, Den Burcht 13.
Jarig:
Donderdag 28 februari hoopt mevr. E. van Giessen-Naaijen (Den Brucht 21, 4283 HA) haar 93 e
verjaardag te vieren. Op dezelfde dag, 28 februari, hoopt mevr. R. Rochat-van Vugt 82 jaar te worden.
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Haar adres: Jagerspad 2, 4283 GM. We feliciteren beide jarigen van harte en wensen hen Gods zegen
toe voor hun nieuwe levensjaar.
Verkiezingen:
Broeder Bert van Straten heeft besloten om zijn verkiezing tot het ambt van wijkouderling te
aanvaarden. Wij zijn als kerkenraad zeer verheugd dat Bert deze taak op zich wil nemen.
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten de Toom ontvangen: € 20,00 voor de Kerkrentmeesters.
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift ontvangen van € 50,00 voor de Kerkrentmeesters.
Van een anonieme gever werd een gift ontvangen van € 150,00 voor de kerk. Allen hartelijk dank
hiervoor!
Themadienst 3 maart:
Op zondag 3 maart hebben we om 18.00 uur weer een themadienst. Het thema is deze keer: “Wat
(bij)geloof jij?” Hoe denken we over de geestenwereld en waarzeggerij? Hoe gaan we hiermee om?
Ds. Martin Bil komt hier met ons over nadenken. Jasper van Kooij zal deze dienst muzikaal begeleiden
op de piano. Iedereen weer van harte welkom!!!
En voor de jongeren; om 17.00 uur willen we weer een lekker broodje eten met elkaar in ’t Dijkhuis
en vervolgens gezamenlijk naar de kerk gaan. Laat je even weten of je gezellig mee komt eten? Stuur
even een appje naar Jonathan van Rijswijk 0615132789 of Gertjan Boonstra 0636111201 of stuur
even een berichtje naar Themadiensten Giessen op instagram. Neem gerust iemand mee! Tot dan!
Groetjes de themadienstcommissie
Rock Solid:
Zaterdag 2 maart is er weer een nieuwe Rock Solid avond met als thema ‘MUZIEK’. Wij als leiding zijn
benieuwd naar jullie mooiste en meest foute liedjes ooit. Vergeet niet om je telefoon (en eventueel
Bluetooth speaker) mee te nemen om je liedjes te laten horen. Vanaf 19:15 uur zijn jullie welkom in
de Hervormde Kerk in Rijswijk.
Groeten, de Rock Solid Leiding
Paasconcert Marcel Zimmer “Mooie dag”:
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.
Voor meer informatie: Corné Hobo (hobocorne@gmail.com) Er wordt een collecte gehouden voor
KerkinActie.
Bedankt:
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de mooie kaarten, bloemen en de berichtjes. Het is
hartverwarmend dat er zoveel mensen meeleven na mijn hoornvliestransplantatie.
Met vriendelijke groet, Jacqueline Vos-van der Velden

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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