17 maart 2019
31e jaargang nr. 12

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. P.L. Tolhoek uit Oudheusden
18.00 uur: Ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Gezang 34 vers 1 en 2
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Psalm 95 vers 1 en 2
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Jesaja 2: 1 t/m 5, Mattheus 16: 21–28
18.00 uur: Jesaja 55: 6 t/m 11, Mattheüs 16: 13 t/m 25
Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor World Vision.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
3e rondgang extra collecte College van Kerkrentmeesters bestemd voor aflossing schulden.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van de H.V.D..
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
17 maart: Dineke van Tilborg – Rebekka van Esch – Pietje van Tilborg
24 maart: Jenette Tolhoek – Jopie van Tongerlo – Rosalie ‘t Lam
Zondagsschool/kindernevendienst:
17 maart: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
24 maart: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4
Kerk: groep 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:
17 maart: Alewijn de Ruiter  06-36097508

24 maart: Arjan Hoeke  442676

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. V.d. Heyden-Rochat, Lemmenskamp te Woudrichem.
Jarig:
Zaterdag 23 maart hoopt de H. de Lorm (Guldenaerde 7 4283 HD) zijn 84 e verjaardag te vieren. We
feliciteren hem van harte en wensen hem Gods zegen toe voor zijn nieuwe levensjaar
Bidstondcollecte:
De bidstondcollecte heeft een bedrag opgebracht van € 1.877,15 (‘s middags € 117,30 en ‘s avonds
€ 1.759,85) incl. giften per bank.
Namens de Kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw bijdrage.
Dameskring “Dabar”:
De eerstvolgende avond van “Dabar” 19 maart gaat niet door. Deze avond is verzet naar 26 maart.
De overige data blijven hetzelfde.
Samen aan Tafel:
D.V. 19 maart is het weer een drukte van belang in de keuken en de benedenzalen van de Hervormde
kerk in Rijswijk. Daar is Agnes drukdoende om de tafels te voorzien van een gezellig bloemetje en
wordt het uitgedachte menu, met liefde en plezier voor u klaargemaakt. De Maaszaal is open vanaf
11.45 uur en om 12.15 uur beginnen we de maaltijd. Kunt er om wat voor reden dan ook niet bijzijn en
had u zich wel opgegeven?
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Dan graag even een telefoontje naar Rika tel: 441131 of Hillie tel: 442458. Chauffeurs: u allen alvast
bedankt voor het brengen en halen van onze gasten. Kosten p.p. € 6.00. Wees welkom. Het kookteam
Gewijzigd aanvangstijdstip Paasconcert Marcel Zimmer:
Op uitnodiging van de 3 PKN kerken in Giessen-Rijswijk verzorgt Marcel Zimmer op zaterdag 30 maart
een paasconcert in de Gereformeerde kerk, Rijswijksesteeg 7 in Rijswijk. I.v.m. een dubbele
boeking is het aanvangstijdstip gewijzigd naar 19.00 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. Er zal een collecte worden gehouden voor
KerkinActie.
EO-jongerendag 2019:
Zaterdag 25 mei is weer de EO-Jongerendag. Dit jaar is Ahoy Rotterdam de plek voor het grootste
christelijke jongerenfeest van Nederland. Samen zingen, bidden, feest vieren en stil te staan bij het
thema "BEAM the light". Er zijn optredens van o.a. Hillsong Young & Free, Tauren Wells, I am they en
de BEAM Worshipband. Vanuit Andel gaat er weer een bus. Toegangskaarten kun je tot uiterlijk 14
april
reserveren.
Reserveren
kan
via
Gertjan
Boonstra
(tel:
06-36111201,
mail:
boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan van Rijswijk (tel: 06-15132789, mail: jjrijswijk@gmail.com)
door een mail of appje te sturen met je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dan weet je zeker
dat iedereen uit de bus in hetzelfde vak zit. Een toegangskaartje kost € 12,50. Je reservering is pas
definitief als je via ons hebt betaald. Over de betaling ontvang je later meer informatie. De prijs voor
de bus is € 12,50 per persoon. Betaal dus € 12,50 als je zelf een kaartje besteld en € 25,00 als je via
ons een kaartje besteld. Uiteraard kun je ook een vriend of vriendin meenemen. Het programma duurt
van 13.00 uur tot 21.00 uur. De bus uit Andel vertrekt om 12.15 uur en is rond 22.30 uur weer terug.
Na 14 april kun je je nog wel aanmelden voor een plaats in de bus. Je moet dan wel zelf een
toegangskaartje regelen via de website. Bedenk wel: vol = vol! Het wordt vast weer een mooi feest!
Natuurlijk staat er ook weer de nodige informatie op de website van de EO: www.eojongerendag.nl.
Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk 2019:
Save the date: VRIJDAG 25 OKTOBER 2019!! Achter de schermen zijn we alweer druk bezig met een
superleuk programma voor VBC 2019! Hoe, wat en waar e.d. dat houden we nog even geheim, maar
houdt dus allemaal vrijdag 25 oktober 2019 vrij voor de Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk 2019!!
Over een enige tijd volgt er verdere informatie.
Groetjes Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
Bedankt:
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten en andere vormen van meeleven.
Ook namens Janneke en de kinderen.
Joost van der Nat

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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