31 maart 2019
31e jaargang nr. 14

Nieuwsbrief
Vijfde Lijdenszondag
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. A.H. Groen uit Rijsoord
18.00 uur: Ds. B.J.W. Ouwehand uit Andel
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 118 vers 1 en 10 (NB)
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Psalm 89 vers 1 (NB)
Organiste: Karin van Andel

Schriftlezing:
09.30 uur: Johannes 19:1 t/m 7

18.00 uur: Mattheüs 20:17-28

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor noodhulp aan de slachtoffers van de cycloon Idai.
Wellicht heeft u/ jij het in het nieuws vernomen. Over de (humanitaire) ramp die door toedoen van
de cycloon Idai in het zuiden van Afrika (Mozambique, Zimbabwe en Malawi) afspeelt. Vanuit Kerk
in Actie (PKN) wordt er actie ondernomen voor noodhulp aan de slachtoffers van de cycloon Idai.
Hierin willen wij als diaconie bijdragen door de diaconiecollecte van D.V. 31 maart voor deze actie te
bestemmen. De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Zonder hulp
zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. Kerk in Actie biedt via lokale kerken en
christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Onder meer door gezondheidszorg, het uitdelen
van voedselpakketten en dekens. Namens Kerk in Actie: Kom ook in actie en help de slachtoffers. Uw
gebed is ook dringend nodig voor hen.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Kerk in actie, kinderen in de knel.
Volgende week zondag is de 3e collecte een extra collecte bestemd voor de nieuwsbrief.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
31 maart: Mirjam de Ruiter – Annemarie Boonstra – Naomi Versteeg
7 april: Leen en Lydia van Anrooij – Nienke van Vugt
Zondagsschool/kindernevendienst:
31 maart: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8
Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
7 april: 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:
31 maart: Bert den Hartog  443953

7 april: Bert van Straten  443196

Meeleven:
Riek Elshout-van der Zalm (Maasdijk 10 4283 GA) verblijft nog in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem.
Beatrixziekenhuis, afdeling Oost, kamer 455, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem.
Pauline Elshout (Kerkstraat 3 4283 JC) wordt vrijdag 5 april geopereerd aan borstkanker. Het betreft
een dag opname.
Recent heeft Joost van de Wetering (Huiswerf 4, 4281PJ Andel) na toenemende klachten en
daaropvolgende onderzoeken, een start gemaakt met een nieuwe reeks chemokuren. De tumoren
reageerden nauwelijks meer op de hormoontherapie, en de groei van de kwade cellen in de
lymfeklieren nam daardoor toe. Wilt u bidden dat God, Joost, Nelly, de kinderen en allen die om hen
heen staan, de moed, kracht en troost geeft die nodig is om dit alles te dragen.
Bloemengroet:
Deze week ontvangt Joost van de Wetering, Huiswerf 4 te Andel, de bloemengroet van de gemeente.
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Jarig:
Voor komende week vermelden we de volgende jarigen op de nieuwsbrief: maandag 1 april hoopt de
heer T. Sterrenburg (Ridderhof 8 4283 GN) zijn 81e verjaardag te vieren.
Dinsdag 2 april hoopt de heer J. den Dekker (Prinses Christinastraat 7 4281 PG Andel) zijn 81e
verjaardag te vieren.
Woensdag 3 april hoopt mevr. M.P. van der Heyden-Rochat (Lemmenskamp, Weth. De Joodestraat 2
4285 CD Woudrichem) haar 85e verjaardag te vieren.
Vrijdag 5 april hoopt mevr. E. Hak (Hogelandstraat 2 4283 GK) haar 92e verjaardag te vieren.
We feliciteren alle jarigen van harte en wensen hen Gods zegen toe voor hun nieuwe levensjaar.
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: € 20,00 voor de Kerkrentmeesters. Namens de
dames van de H.V.D. werd er een gift van € 10,00 ontvangen voor het Dijkhuis. Hartelijk dank
daarvoor.
Collectemunten:
Maandag 1 april 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 2 april 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. Iedereen is van harte welkom.
Kinderdienst zondag 7 april:
Op zondag 7 april hebben we weer een themadienst. Het zal deze keer een kinderdienst zijn, let op:
aanvang: 15.00 uur! Ds. J.H. Reijm komt in deze dienst met ons nadenken over het thema: “Ben je
terecht boos?” Hanneke Ermstrang zal de muzikale begeleiding doen op de piano en kinderkoor
Immanuel uit Brakel zal voor en met ons komen zingen. Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd
om nog wat te drinken in ’t Dijkhuis. Van harte welkom allemaal!
Groetjes de themadienstcommissie
Kerk schoonmaken:
Wij willen dinsdag 16 april a.s. de kerk schoonmaken, het zou heel fijn zijn als er dames en heren ons
zouden willen komen helpen. Want vele handen maken licht werk!!! Wel graag zelf een emmer en
spons en zeem en doekjes meebrengen. Voor koffie en lekkers wordt gezorgd, we willen graag om
half negen beginnen om zo dan om ongeveer twaalf uur klaar te zijn.
De Kerkrentmeesters.
PCOB afd. Giessen-Rijswijk:
Woensdagmiddag 3 april is de maandelijkse bijeenkomst in de Nijenburcht, Koperwiek 51, Rijswijk.
Gastspreker is deze middag de heer Joh. Koekoek uit Almkerk. Het onderwerp is “De loop van de Alm
en de mensen er omheen”. De aanvangstijd is 14:00 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom.
Rock Solid:
Zaterdag 6 april is de afsluitmiddag van Rock Solid! We verzamelen om 14:15 uur bij de Hervormde
kerk in Rijswijk om naar JumpXL te gaan. Daarna gaan we eten bij McDonald's. Om ongeveer 19:00
uur zijn we weer terug in Rijswijk. Het kost € 12,- per persoon en € 2,50 extra als je nog geen
Jumpsokken hebt. Neem ook wat extra geld/pinpas mee voor de toetjes bij de McDonald’s. Als je zin
hebt om mee te gaan laat het ons dan weten voor maandag 1 april 18:00 uur, dit kan via de Rock
Solid app of bij Martin (06-12 55 98 41).
Groeten, de Rock Solid leiding
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,
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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 emailadres. 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.
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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