14 april 2019
31e jaargang nr. 16

Nieuwsbrief
Palmzondag
Voorgangers:
Zondag 14 april 2019
09.30 uur: Ds. W.F. Jochemsen uit Noordeloos, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur: Ds. A.J. Mouw uit Aalburg
Vrijdag 19 april 2019, Goede Vrijdag
19.30 uur: Ds. J. Broekman uit Lopikerkapel, viering Heilig Avondmaal
Lied voor de dienst:
Zondag 14 april 20198
09.30 uur: Gezang 46: 1, 3 en 4
Organiste: Karin van Andel
Vrijdag 19 april 2018
19.30 uur:

18.00 uur: Op Toonhoogte 269
Organiste: Hanneke Ermstrang
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
Zondag 14 april 2018
09.30 uur: Lukas 23
18.00 uur: Johannes 18:28-40, Lev. 24:10-16 & Joh. 12: 23-33
Vrijdag 19 april 2019
19.30 uur:
Collecten:
Zondag 14 april 2019
1e rondgang Diaconie is bestemd voor St. Vakantieweken Gehandicapten.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Vrijdag 19 april 2019
1e rondgang Diaconie en de Avondmaalscollecte zijn bestemd voor Community Thuis in West.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk.
Volgende week zondag is de 3e rondgang een extra collecte voor het College van Kerkrentmeesters
bestemd voor het onderhoudsfonds.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
14 april: Mirjam Garstman – Jannie van der Beek – Diana Kant
21 april: Jantine Versluijs – Geeriena Swijnenburg – Lisa den Hartog
Zondagsschool/kindernevendienst:
14 april: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8
Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
21 april: PASEN
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Lied zondagsschool april: Psalm 139 vers 1 (NB) Heer, die mij ziet zoals ik ben
Kerkauto:
14 april: Henk de Lorm  512814
19 april: Bert van Straten  443196
21 april: Nico v.d. Wiel  441460
Bloemengroet:
Deze week ontvang Gerrit van Tilborg, Nieuwenhuizen 12, de bloemengroet van de gemeente.
Huwelijksjubilea:
Woensdag 17 april is het 50 jaar geleden dat fam. Van Tilborg-Kant (Ridderhof 6, 4283 GN) is
getrouwd. We feliciteren hen van harte met hun jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de
toekomst.
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Jarig:
Donderdag 18 april hoopt de heer A. Munters (Mr. J.N. Scholtenplein 20, 4284 EK Rijswijk) zijn 86e
verjaardag te vieren.
Zaterdag 20 april is mevr. E.A. Koppelaar-van der Nat (Den Heuvel 1, 4283 EB) jarig. Zij hoopt 82
jaar te worden.
We feliciteren de jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen Gods zegen toe voor hun
nieuwe levensjaar.
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: 3 x € 20,00 voor de Kerkrentmeesters. Hartelijk
dank hiervoor!
Censura Morum/bezinningsmoment:
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op vrijdag 19 april is er gelegenheid tot Censura
Morum. Heeft u dingen die uw eigen avondmaalsgang of die van een ander in de weg staan, neem
dan tot uiterlijk dinsdag 16 april 18:00 contact op met uw wijkouderling. Op woensdagavond 17 april
is er van 20:00-20:30 een bezinningsmoment in ’t Dijkhuis. Van harte uitgenodigd.
Avondmaal aan huis:
Langdurig en/of ernstig zieken worden in de gelegenheid gesteld om thuis het avondmaal te vieren
tijdens de avonddienst van Goede Vrijdag 19 april 2019. Wilt u hier gebruik van maken of meer willen
weten, dan kunt u contact opnemen met de diaconie (Pierre de Graaff  442650) of de wijkouderling.
Dameskring “Dabar”:
Op dinsdag 16 april komt dameskring “Dabar” weer samen in ’t Dijkhuis. De avond begint om 18.30
uur. Dit is de laatste avond van het seizoen. Hartelijk welkom. Voor vervoer kan gezorgd worden.
Groetjes van Dinie, Ria en Pauline  0183-442326
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.
Financieel inloopmoment woensdag 24 april 2019:
Op woensdag 24 april a.s. bent u van harte uitgenodigd om een verdere toelichting over de
jaarrekeningen te ontvangen tijdens een financieel inloopmoment. Tijdstip 20.00 uur.
EO-jongerendag 2019 (laatste aanmeld dag voor een kaartje):
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 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.
Samen aan tafel voor alleenstaanden:
D.V. dinsdag 16 april is het weer een drukke bedoening in de keuken en zalen van de Hervormde Kerk
in Rijswijk, want de voorbereidingen voor het Paasdiner zijn dan in volle gang. Om 12.00 uur hopen
we alles onder controle te hebben om u te ontvangen, het zijn vier gangen dus we hebben onze tijd
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wel nodig. Zij die zich hebben opgegeven maar er, om wat voor reden dan ook niet kunnen zijn,
worden vriendelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan: Rika: 441131 of Hillie: 442458.
Kosten p.p. 6.00 euro. We hopen met elkaar een gezellige maaltijd te hebben.
Het kookteam.

Bedankt:
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Stil, dankbaar, ontroerd en bemoedigd zijn wij de afgelopen weken door alle kaarten, telefoontjes of
zomaar een gesprek op straat. Wat fijn om te voelen dat er zoveel mensen meeleven en voor ons
bidden nadat ik de diagnose borstkanker kreeg.
Pauline en Anton Elshout
Graag wil ik iedereen bedanken voor de mooie kaarten met felicitaties en bemoedigende woorden die
ik ontvangen heb ter gelegenheid van mijn 80e verjaardag.
Met vriendelijke groet, Gerrit Groenenberg

De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe

De Kruisweg
Markus 8 : 27 -38
’k Wil u vertellen van de weg die Ik moet gaan,
om ’t Koninkrijk der hemelen op te richten
Dat Ik de Christus ben, hebt u alreeds verstaan,
Maar ’t onbegrip ligt dik op uw gezichten.
Geen werelds rijk van vrede ga Ik stichten…
Wie dat nog denkt, die wek Ik uit die waan!
Men zal Mij straks van hoogverraad betichten…
De doodstraf wacht aan ’t einde van de baan!
Mijn dood en lijden worden ’t fundament Van heerlijkheid
die daarna aan zal breken…
Voor u en Mij en ieder die Mij kent,
Zal dan de vloek voor altijd zijn geweken,
Gods vrederijk gaat straks voor ieder open,
Die in Mijn spoor de kruisweg mee wil lopen!
Uit : “Doelgericht”
Van: Joke van Sliedregt

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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