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Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem
18.00 uur: Ds. B.J.W. Ouwehand uit Andel
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 30 vers 1 (NB)
Organist: Timo van den Berg

18.00 uur: Gezang 67 vers 3 en 4
Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Lukas 24:13-49

18.00 uur: Kolossenzen 3:1-17

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Stichting Christenen voor Israël.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor War Child.
Volgende week zondag is de 3 e collecte een extra collecte voor het College van Kerkrentmeesters
bestemd voor aflossing schulden.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
28 april: Anneke de Lorm – Marleen Faber – Mirjam de Ruiter
5 mei: Conny Koppelaar – Nicky ’t Lam – Mirjam den Hartog
Zondagsschool/kindernevendienst:
28 april: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8
Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
5 mei: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6
Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
Lied zondagsschool april: Psalm 139 vers 1 (NB) Heer, die mij ziet zoals ik ben
Kerkauto:
28 april: Arjan Hoeke  442676

5 mei: Jan van Vugt  441986

Bloemengroet:
Deze week ontvangt Henk van Vugt, Hogelandstraat 1, de bloemengroet van de gemeente.
Overleden:
Vorige week vrijdag 19 april is dhr. A. Van der Heijden overleden in de leeftijd van 84 jaar. Zijn vrouw,
mevr. M.P. Van der Heyden – Rochat, is zondag 21 april overleden in de leeftijd van 85 jaar. Afgelopen
donderdag zijn dhr. Van der Heyden en mevr. Van der Heyden-Rochat begraven op de begraafplaats
hier in Giessen, voorafgegaan door een dienst in onze kerk. Op de rouwkaart stonden woorden uit
Jesaja 40: 11 “Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder, Hij zal de lammeren in Zijn armen
vergaderen.” We bidden de nabestaanden van harte Gods nabijheid en troost toe de komende tijd.
Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift van €10,00 ontvangen voor de H.V.D., hartelijk
dank daarvoor.
Theologiekring:
Maandag 29 april is er weer theologiekring. Dit keer gaat het over Luthers uiteenzetting “Over hoop
en lijden”. Dit geschrift is ontstaan uit de colleges die Luther hield over de psalmen. Onderwerp is
psalm 5:12: “Laat allen die op u hopen blij zijn.” Het geschrift is te vinden in deel I van “Luther
Verzameld”, blz. 80-95. De theologiekring vindt plaats bij de familie Geluk aan de Maasdijk.
Voor aanmeldingen of vragen kunt u contact opnemen met kringleider Harry Groenenboom via 06 135
693 74.
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Bericht uit Rijssen:
Beste broeders en zusters! Een kort bericht uit Rijssen. Hoewel, ik zal eerst beginnen in Giessen. Wat
wordt er een werk verzet aan de pastorie! Nee, het huis is prima hoor, maar alles wordt tot in de
puntjes bijgewerkt en vernieuwd waar nodig. Het nodige schilderwerk is al gedaan, er komt een nieuw
gazon en een tuindeur, er wordt een opbergkast gemaakt (vindt Maureen héél handig) en een mooie
scheiding tussen de woonkamer en de keuken; en dat is nog lang niet alles - wauw! Ondertussen
zitten we in Rijssen ook niet stil: huis in de verkoop, overgang regelen voor de scholen voor Bas
(Altena College), Luuk en Yinthe (De Parel), beginnen met opruimen… want ook wij zijn van die
mensen die lastig van hun spullen afscheid konden nemen. Wat zijn we verknocht aan alles wat we
(denken te) bezitten… Onze Heere Jezus bezat alles, maar deed overal vrijwillig afstand van, zelfs van
zijn eigen leven – om ons te redden. Wat een ontluisterend en tegelijk heerlijk Evangelie dat we vorige
week vrijdag opnieuw te horen kregen. En dan drie dagen later het vervolg: “Jezus, die gekruisigd
was, is opgewekt uit de doden!” Leeft u, leef jij al radicaal vanuit dat Paas-Evangelie? Een
nadrukkelijke aanbeveling daartoe! Niets zal meer hetzelfde zijn als je voor ogen houdt: Hij leeft – en
daarom ik met Hem. Ontvang een hartelijke groet! Prop. H.R. Fokkert
Potroosjes ACTIE voor ‘t Dijkhuis
Net als voorgaande jaren willen we weer potroosjes verkopen. De verkoopactie staat gepland op
vrijdagavond 3 mei… De potroosjes worden huis aan huis verkocht. Ze kosten € 3,= per stuk, of
twee stuks voor € 5,=. De opbrengst is bestemd voor de aflossing van ‘t Dijkhuis. Met medewerking
van jeugd en andere vrijwilligers zijn we binnen anderhalf uur klaar. Dus geef u/jij je snel op bij
Willeke de Ruiter 06-27359425 of w.deruiter1981@hotmail.com. We starten om 18.00 uur bij
’t Dijkhuis.
Bestuurswisseling ’t Dijkhuis:
Er heeft de afgelopen maanden een bestuurswisseling plaatsgevonden. We nemen afscheid van Wim
Versteeg, Arianne de Leede en Petra van Wijk. We danken Wim, Arianne en Petra voor hun inzet en
betrokkenheid de afgelopen jaren en wensen hen alle goeds voor de toekomst.
Dankbaar zijn we dat de ontstane vacatures ook weer zijn ingevuld. De volgende mensen hebben we
bereid gevonden om zitting te nemen binnen het bestuur: Hans Vervoorn is in plaats van Wim,
Susanne Pulle is in plaats van Arianne en Govert Copier is in de plaats van Petra. We wensen ze veel
succes en hopen op een goede en prettige samenwerking.
Het bestuur bestaat per 1 mei nu uit de volgende personen: Arjan van Vugt (voorzitter); Willeke de
Ruiter (secretaris); Govert Copier (penningmeester); Susanne Pulle (lid); Jan Ermstrang (CvK); Pierre
de Graaff (diaconie) en Hans Vervoorn (lid).
Bestuur ’t DIJKHUIS.
Koffiedrinken na de dienst:
Volgende week is er weer koffiedrinken na de dienst. Iedereen is van harte uitgenodigd.
G.O.T. commissie
Themadienst 5 mei:
Volgende week 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 morgenavond (maandag 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. We houden een tempo aan die voor iedereen te doen is.
Deelname
is
gratis.
Aanmelden
mag:
Gertjan
Boonstra
(tel:
06-36111201,
mail: boonstra.g@hotmail.com)
of
Jonathan
van
Rijswijk
(tel:
06-15132789,
mail: jjrijswijk@gmail.com)
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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