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Nieuwsbrief
Tweede Lijdenszondag
Voorgangers:
Zondag 10 maart 2019
09.30 uur: Ds. M. Vastenhout uit Eethen-Drongelen
18.00 uur: Ds. N.M. van Ommeren uit Nieuwendijk
Woensdag 13 maart 2019, Biddag voor gewas en arbeid
14.00 uur: De heer M. den Toom, kinderdienst
19.30 uur: Ds. P. Wijnbergen uit Bleiswijk
Lied voor de dienst:
Zondag 10 maart 2019
09.30 uur: Psalm 84 vers 1 en 2
Organist: Timo van den Berg
Woensdag 13 maart 2019
14.00 uur:
Pianiste: Hanneke Ermstrang
Schriftlezing:
Zondag 10 maart 2019
09.30 uur: Filemon
Woensdag 13 maart 2019
14.00 uur: 1 Koningen 3: 1-15

18.00 uur: Gezang 266 vers 1, 2 en 3
Organiste: Hanneke Ermstrang
19.30 uur: Psalm 143 vers 1 en 2
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Luk. 7: 11–17
19.30 uur: Mattheus 6: 19-34

Collecten:
Zondag 10 maart 2019
1e rondgang Diaconie is bestemd voor de GZB Voorjaarszendingscollecte.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Woensdag 13 maart 2019
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Mercy Ships.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters (Bidstondcollecte).
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor World Vision.
Volgende week zondag is de 3e collecte een extra collecte voor het College van Kerkrentmeesters
bestemd voor aflossing schulden. De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
10 maart: Annelies van Tilborg – Angelina van Vugt – Babet van Tilborg
17 maart: Dineke van Tilborg – Rebekka van Esch – Pietje van Tilborg
Zondagsschool/kindernevendienst:
10 maart: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6
Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
17 maart: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8
Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
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:
10 maart: Fred Faber  443043
17 maart: Alewijn de Ruiter  06-36097508

13 maart: Bert van Straten  443196

Bloemengroet:
Deze week ontvangt Jenneke Schreuders, Twee Zalmen 8, de bloemengroet van de gemeente.
Jarig:
Woensdag 13 maart hoopt mevr. P.M. Maas-Saakes (Koperwiek 37, 4284 XA Rijswijk) haar 91 e
verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen toegewenst voor uw
nieuwe levensjaar.

Beroepingsnieuws:
Met dankbaarheid kijken wij terug op de dienst van afgelopen zondag en de kennismakingsavond. Het
was fijn om met elkaar in een ontspannen sfeer nader kennis te maken.
Zoals proponent Fokkert al aangaf kunt u gerust contact met hem opnemen als u/jij vragen hebt. Het
adres van de familie Fokkert is: Pastinaak 53, 7463 CX Rijssen. U kunt ook een email sturen naar
hrfokkert@gmail.com. Wij bidden hen Gods nabijheid en leiding toe in de bezinning op het door ons
uitgebrachte beroep. De kerkenraad
Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift van € 10,00 ontvangen voor de H.V.D., hartelijk
dank daarvoor.
Koffiedrinken na de dienst:
Vanmorgen kunt u/jij weer koffie/thee/ limonade drinken in het Dijkhuis. En ondertussen de sociale
contacten bij houden, dat is ook een stukje omzien naar elkaar.
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.
Kringwerk:
Aanstaande kring wordt hoofdstuk 10 behandeld.
Huiskringen
Maandag 11-3
20:00 uur Fam Van Tilborg, Hogelandstraat 29,  441291
Dinsdag 12-3
20:00 uur Fam. Sterkenburg, Reygerboslaan 22,  443236
Woensdag 13-3
9:15 uur
Fam. Van Vugt, Burgstraat 29,  441986
Donderdag 14-3
20:00 uur Fam. Smits, Hogelandstraat 35,  442492
Startkring
Donderdag 14-3
20:00 uur ’t Dijkhuis
Groeikring
Donderdag 14-3
20:00 uur ’t Dijkhuis
Startkring:
Aanstaande donderdag 14 maart hebben we alweer onze laatste startkringavond van dit seizoen!
(Natuurlijk hebben we ook nog onze slotavond op 11 april) We hopen jullie allemaal weer te zien,
zodat we er weer een leerzame avond van kunnen maken! De koffie en thee staat vanaf 19.45 uur
klaar en we beginnen de avond om 20.00 uur. Tot donderdag!
Groetjes Chris en Jacolien
Kinderdienst Biddag:
Woensdagmiddag 13 maart is er in de kerk een dienst voor kinderen. De dienst begint om 14:00 uur
en heeft als thema 'Wat vraag jij?'. In de Bijbel wordt gelezen uit 1 Koningen 3: 1-15. Salomo mocht
van God een wens doen die echt zou uitkomen. Hij wist waar het echt om ging. Hij bad om een wijs
en opmerkzaam hart - een hart dat luistert naar de noden van de mensen en naar de geboden van
God. Wat zou jij gevraagd hebben als je Salomo was? Alle kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's
en andere belangstellenden zijn van harte welkom! Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken
in 't Dijkhuis.
Dameskring “Dabar”:
De eerstvolgende avond van “Dabar” 19 maart gaat niet door. Deze avond is verzet naar 26 maart.
De overige data blijven hetzelfde.
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.
Rock Solid:
Zaterdag 16 maart is alweer de laatste Rock Solid avond van het seizoen. Wat we gaan doen volgt
via de Rock Solid app. Wij zien jullie graag komende zaterdagavond in de Hervormde kerk in
Rijswijk, jullie zijn welkom vanaf 19:15 uur. Groeten, de Rock Solid leiding

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

