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Nieuwsbrief
Eerste Lijdenszondag
Voorgangers:
09.30 uur: Prop. H.R. Fokkert uit Rijssen
18.00 uur: Ds. M. Bil uit Dodewaard, themadienst
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 122 vers 1
Organiste: Dini van Straten

18.00 uur: Op Toonhoogte 168
Pianist: Jasper van Kooij

Schriftlezing:
09.30 uur: Mattheüs 17 vers 1 t/m 13

18.00 uur: 1 Samuël 28

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd 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
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
3e rondgang Extra collecte voor het College van Kerkrentmeesters bestemd voor het Quotum.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de GZB Voorjaarszendingscollecte.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
3 maart: Lianne Spiering – Mirella van Straten – Zarah Swijnenburg
10 maart: Annelies van Tilborg – Pietje van Tilborg – Babet van Tilborg
Zondagsschool/kindernevendienst:
3 maart: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8
Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
10 maart: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6
Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
Lied zondagsschool maart: Gezang 34 vers 1 en 6 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
Daar G’ U voor mij hebt in den dood gegeven
Kerkauto:
3 maart: Anton Elshout  442326

10 maart: Fred Faber  443043

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. De Wit, Twee Zalmen 24 en Arja van Vianen, Griendweg
18C te Gorinchem.
Beroepingsnieuws:
Aangezien er door de gemeente geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde procedure, heeft de
beroepingscommissie afgelopen dinsdag de beroepingsbrief overhandigd aan proponent Fokkert. We
kijken terug op een fijne avond waarin we samen uit de Bijbel hebben gelezen, gebeden en gezongen
hebben. Ook hebben we als beroepingscommissie kennisgemaakt met het gezin van proponent
Fokkert. Vandaag zal proponent Fokkert voorgaan in de ochtenddienst in onze kerk. Dat zal de eerste
kennismaking zijn met onze gemeente aangezien hij niet eerder bij ons een dienst heeft geleid. Wij
zien er naar uit om proponent Fokkert en zijn vrouw Maureen in onze gemeente te ontvangen.
Donderdag 7 maart vind de kennismakingsavond plaats. Tussen 20.00 en 22.00 uur zal proponent
Fokkert op een informele wijze voorgesteld worden en zal hij meer over zichzelf vertellen. Ook zal er
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ruimte zijn om persoonlijk kennis te maken. Wij willen iedereen, zowel jongeren als volwassenen, van
harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. De kennismakingsavond vind plaats in ’t Dijkhuis.
De beroepingscommissie
Themadienst:
Vanavond 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
Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: voor de Kerkrentmeesters
één gift van € 20,00, één gift van € 10,00 en één gift van € 10,00 voor het bewoonbaar maken van
de pastorie. Eén gift van € 10,00 voor de H.V.D.. Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Collectemunten:
Maandag 4 maart is er gelegenheid tot het kopen van collectemunten. Tussen 19.30 en 20.30 uur
kunt u hiervoor terecht in ’t Dijkhuis.
Dameskring “Dabar”:
Op dinsdag 5 maart 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
Koffiedrinken na de dienst:
Volgende week is er weer koffiedrinken na de kerkdienst. Van harte uitgenodigd.
G.O.T. commissie
Theologiekring:
De volgende theologiekring is op maandag 11 maart bij de familie Van Vugt, Burgstraat 29. Aanvang
20:00 uur. De kring gaat over het “Voorwoord bij de Psalmen” van Maarten Luther. En over zijn
preken over enkele ‘boetepsalmen’, namelijk over psalm 6 en psalm 32. Een en ander is te vinden in
deel 2 van “Luther verzameld”, blz. 717 tot en met 744.
Heeft u vragen? Bel dan naar kringleider Harry Groenenboom, mob. 06- 135 693 74.
Ontmoetingsmiddag senioren:
D.V. 12 maart is er zoals u gewend bent weer een Chinese maaltijd in het Dijkhuis. U bent van harte
welkom, vanaf 16.30 uur is de zaal open en zullen we rond de klok van 17.00 uur de maaltijd
gebruiken. Na de maaltijd doen we nog een paar rondjes bingo en om 19.30 uur keren we weer
allemaal huiswaarts. Uw gastvrouw is Joke Klerkx. U dient zich voor de maaltijd op te geven voor
vrijdag 8 maart bij Tiny Faber tel: 0623937913.
Ook voor vervoer kunt u bij haar terecht. Er blijken gemeenteleden te zijn die het vervelend vinden
om te bellen om opgehaald te worden, maar dat hoeft helemaal niet, wij doen het met liefde en
plezier. Kosten maaltijd zijn € 7,50 p.p. Nogmaals: Van harte welkom!
PCOB afd. Giessen-Rijswijk:
Woensdag 6 maart is de maandelijkse bijeenkomst in de Nijenburcht, Koperwiek 51 in Rijswijk. Deze
middag komt de heer G. Zonnenberg uit Sliedrecht. Met behulp van foto’s uit Israël wordt
het Lijdensevangelie verteld, Verrijkt met sprekende schriftlezingen, declamaties en prachtige
samenzang. Aanvang 14:00 uur.
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
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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:
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling en kaarten die ik mocht
ontvangen na mijn verblijf in het ziekenhuis en Altenahove.
Fam. De Wit-in ’t Veld
Vele blijken van medeleven geven ons de kracht om door te gaan. A.s. dinsdag en woensdag volgen
nog verschillende onderzoeken in Gorinchem en Dordrecht.
Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst.
Jan en Magda Biesheuvel
Bedankt voor de bloemen, kaarten, attenties, goede wensen in woord en geschrift, ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijksfeest. We genieten er elke dag nog van.
Teus en Tineke de Groot

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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