21 april 2019
31e jaargang nr. 17

Nieuwsbrief
Zaterdag 20 april 2019, Stille Zaterdag
19.30 uur: Sing-in, “Stille Zaterdag – Stille hoop” met Robert van Eijl op piano en orgel
Eerste Paasdag
Voorgangers:
09.30 uur: Prop. H.R. Fokkert uit Rijssen
18.00 uur: Ds. M. Verduin uit Zeist, m.m.v. Christelijke Zangvereniging Laudatio
Lied voor de dienst:
09.30 uur: OTH 88 vers 1 t/m 4, Opwekking 213, vers 1 t/m 3, OTH 354, Gezang 62 vers 1, 2 en 4,
18.00 uur: Gezang 62 vers 1 en 4
Organiste: Dini van Straten
Organiste: Hanneke Ermstrang
Schriftlezing:
09.30 uur: Mattheüs 28

18.00 uur:

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
3e rondgang extra collecte College van Kerkrentmeesters bestemd voor het onderhoudsfonds.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Christenen voor Israël.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
21 april: Jantine Versluijs – Geeriena Swijnenburg – Lisa den Hartog
28 april: Annemarie van Veen – Marleen Faber – Mirjam de Ruiter
Zondagsschool/kindernevendienst:
21 april: PASEN
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
28 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:
21 april: Nico v.d. Wiel  441460

28 april: Jan van Vugt  441986

Bloemengroet:
Deze week ontvangt Pauline Goemaat, Duizenmorgen 4 te Andel, de bloemengroet van de gemeente.
Overleden:
In de nacht van donderdag op vrijdag is de heer A. van der Heijden overleden in de leeftijd van 84
jaar. D.V. woensdag 24 april zal om 13.30 uur de afscheidsdienst worden gehouden in onze kerk,
welke zal worden geleid door Maarten den Toom. Gelegenheid tot condoleren is er a.s. dinsdag tussen
19.30 en 20.30 uur in ’t Duikhuis. Wij bidden de nabestaanden de troost en nabijheid van de Heere
toe in deze dagen van rouw en verdriet.
Uitnodiging speciale sing-in Stille Zaterdag:
Op Stille zaterdag, 20 april D.V. organiseert de muziekcommissie een speciale sing-in met als thema:
‘Stille Zaterdag - Stille hoop'.
Samen willen we op een bijzondere manier stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus.
Samen ‘in stilte’ luisteren, zingen, zien en gedenken dat onze Heiland uit liefde voor ons stierf. Robert
van Eijl zal ons begeleiden op piano en orgel. We nodigen graag iedereen uit voor deze sing-in, die
om 19:30 begint en een klein uurtje zal duren. Het is goed om samen met elkaar te gedenken. Van
harte welkom! De muziekcommissie
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Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: voor het verjaardagsfonds
€10,00, voor de Kerkrentmeesters € 20,00 en voor de H.V.D. tweemaal €10,00, hartelijk dank
daarvoor.
Opbrengst zendingsbussen:
U had van ons nog de opbrengst van het 1e kwartaal 2019 tegoed. Er is een mooi bedrag bij elkaar
gespaard voor de I.Z.B. Totaal maar liefst € 1.290,26! Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn/haar
bijdragen. De informatie over het nieuwe project ontvangt u binnenkort.
de zendingscommissie
Financieel inloopmoment woensdag 24 april 2019:
Vorige week zondag trof u als bijlagen bij de nieuwsbrief de jaarrekeningen 2018 van het College van
Kerkrentmeesters en de Diaconie. 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.
Schoonmaak kerk:
De Kerkrentmeesters bedanken, voor hun geweldige inzet slechts enkele dames, die echt een enorme
inzet hebben getoond om de kerk weer schoon en fris te maken. Maar de teleurstelling was groot dat
er zo weinig mensen waren om dit werk met ons te doen. Daarom gaan wij de volgende keer eerst
maar een extra collecte houden om dan de klus door een schoonmaakbedrijf te laten doen, om dit zo
te kunnen bekostigen.
Samenloop voor Hoop 28 + 29 juni:
Inmiddels zijn er al 20 aanmeldingen (7 jongeren, 13 volwassenen) van mensen die willen helpen
met opbouwen, wandelen, verkoop (in de kraam), enz. met de Samenloop voor Hoop (24-uurs
wandelestafette voor teams waarbij geld wordt ingezameld voor KWF kankerbestrijding). Een aantal
mensen hebben zich aangemeld voor de gehele 24 uur, anderen voor een aantal uurtjes. Wilt u/wil
jij ook meehelpen? Meld je dan even aan. En vermeld daarbij wat je graag zou willen doen (zelf een
actie opzetten om geld in te zamelen, meehelpen met de opbouw/afbreken, wandelen, verkoop in de
kraam, enz.). Hoewel er een voorkeur is dat je de volledige 24-uur aanwezig kunt zijn, is een aantal
uurtjes ook mogelijk. Jong en oud(er) is van harte uitgenodigd om mee te doen/bij te dragen.
We zijn voornamelijk op zoek naar:
1. Wandelaars: mensen die van vrijdag 17:00 uur tot zaterdag 17:00 uur willen wandelen. Je loopt
niet continue, maar je wisselt elkaar af. In totaal loop je maximaal 2 uur.
2. Mensen voor de kraam: Ieder team heeft een eigen kraam van waaruit verkopen worden gedaan
voor het goede doel.
Voor aanmelden/meer informatie: Gertjan Boonstra (tel: 06-36111201, mail:
boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan van Rijswijk (tel: 06-15132789, mail:
jjrijswijk@gmail.com)
Themadienst 5 mei:
Zondag 5 mei is er weer een themadienst in onze kerk. De dienst begint om 18.00 uur.
Maarten den Toom zal voorgaan in deze dienst waarin we met elkaar zullen nadenken over het thema
“Geef vrijheid door”. Dini van Straten zal voor de muzikale begeleiding zorgen. Er zal in het bijzonder
aandacht geschonken worden aan de bekende liederen uit de zangbundel van Johan de Heer. We zien
uit naar een fijne dienst met elkaar! Welkom allemaal!
Hardlopen/Bootcamp (13 jaar en ouder):
Ga je mee een uurtje hardlopen? Vanaf maandagavond 29 april gaan we om de week een uurtje
sporten (hardlopen i.c.m. bootcamp oefeningen). We starten om 19:30 uur vanaf 't Dijkhuis voor
een rondje fietsdijk. Het idee is om alvast te trainen om tijdens de opening van de Giessense Markt
(donderdag 12 september) mee te hardlopen (Ronde van Giessen 5,2 km). Alleen meedoen met de
trainingen kan natuurlijk ook. Deelname is gratis. Aanmelden mag: Jonathan van Rijswijk (tel: 0615132789, mail: jjrijswijk@gmail.com)
De kerkenraad wenst u allen goede Paasdagen en gezegende diensten toe

Nieuwsbrief Giessen

2

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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