7 april 2019
31e jaargang nr. 15

Nieuwsbrief
Zesde Lijdenszondag
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. P. van de Voorde uit Giessendam, Heilige Doop
15.00 uur: Ds. J.H. Reijm uit Rotterdam, themadienst m.m.v. kinderkoor Immanuel
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 95 vers 1 en 4
Organist: Timo van den Berg

15.00 uur: Op Toonhoogte 402
Pianiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Psalm 100

15.00 uur: Jona 4

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Kerk in actie, kinderen in de knel.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
3e rondgang Extra collecte College van Kerkrentmeesters bestemd voor de nieuwsbrief.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor St. vakantieweken gehandicapten.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
7 april: Leen en Lydia van Anrooij – Nienke van Vugt
14 april: Mirjam Garstman – Jannie van der Beek – Diana Kant
Zondagsschool/kindernevendienst:
7 april: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6
Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
14 april: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8
Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool april: Psalm 139 vers 1 (NB) Heer, die mij ziet zoals ik ben
Kerkauto:
7 april: Bert van Straten  443196

14 april: Henk de Lorm  512814

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar Pauline Elshout, Kerkstraat 3.
Jarig:
Dinsdag 9 april hoopt de heer J. Groenenberg (Hogelandstraat 31, 4283 GJ) zijn 80 e verjaardag te
vieren. We feliciteren hem van harte en wensen hem Gods zegen toe voor zijn nieuwe levensjaar.
Doopdienst:
In de ochtenddienst (zondag 7 april) zal de Heilige Doop worden bediend. We hopen met elkaar
getuigen te zijn van de doop van Shawna van Tilborg, dochtertje van Patrick en Antonette van Tilborg.
Koffiedrinken na de dienst:
Vanmorgen bent u/jij welkom in het Dijkhuis voor koffie/thee/limonade en een ontmoeting met elkaar.
Om mooie en verdrietige gebeurtenissen met elkaar te delen en zo elkaar tot steun te zijn.
Kinderdienst zondag 7 april:
Vanmiddag 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 doet muzikale begeleiding 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
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Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: één gift van € 150,00 voor
de renovatie van de pastorie en een gift van € 10,00 voor de Kerkrentmeesters. Hartelijk dank
daarvoor.
Kringwerk:
Huiskring
Maandag 8-4
Wees welkom

19:00 uur inclusief
High tea (ieder brengt iets
mee)

Fam. v. d. Beek, Wilhelminasluis 6
 442596

Paasviering Ouderen:
D.V. dinsdag 9 april is er de Paasviering in de Gereformeerde kerk in Rijswijk. Aanvang 14.00 uur.
Aan deze viering werken mee: Ds. L. Hoftijzer meditatie, Timo van de Berg samenzang en de kinderen
van “De Parel” uit groep 3 en 4. We komen samen in de hal van de kerk en gebruiken daar een kopje
koffie/thee en voor de kinderen is er limonade. Daarna gaan we naar de kerkzaal waar we een liturgie
volgen. De kinderen verlaten na het zingen van de liedjes het kerkgebouw, en wij gaan verder met
de viering. Er is ook een collecte tijdens deze samenkomst. Voor vervoer neemt u contact op met:
Tinie Faber tel: 0623937913. Wij hopen u graag te ontmoeten! De ouderencommissie
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.
Samenloop voor Hoop:
Als kerk is het belangrijk om zichtbaar te zijn in het dorp. Door betrokken te zijn bij lokale
evenementen wordt de zichtbaarheid vergroot en kunnen contacten op een laagdrempelige wijze
worden gelegd en onderhouden. Op 28 en 29 juni van dit jaar vindt er naast De Jager het
evenement Samenloop voor Hoop plaats. Dit is een 24-uurs wandelestafette voor groepen waarbij
middels sponsoring van de deelnemers geld wordt ingezameld voor KWF kankerbestrijding. Ook heeft
iedere groep tijdens het evenement een kraam, waar eveneens geld verdiend kan worden voor het
goede doel. Naast wandelaars zijn er dus ook vrijwilligers nodig, die in deze kraam willen staan. Wij
zijn op zoek naar mensen (jong en oud) die willen deelnemen of bijdragen aan dit evenement.
Aanmelden kan via Gertjan Boonstra (tel: 06-36111201, mail: boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan
van Rijswijk (tel: 06-15132789, mail: jjrijswijk@gmail.com) Meer
info: https://www.samenloopvoorhoop.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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