12 mei 2019
31e jaargang nr. 20

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. M. Bil uit Dodewaard
18.00 uur: Ds. T. de Ridder uit Ochten
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 146 vers 1, 2 en 3 (NB)
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur:
Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Kolossenzen 1:1-23

18.00 uur:

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor ’t Dijkhuis.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Operatie Mobilisatie Nederland.
Volgende week zondag is de 3e rondgang een extra collecte voor het College van Kerkrentmeesters
bestemd voor verzekering/belasting gebouwen.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
12 mei: Jeanette Tolhoek – Annemarie van Veen – Zarah Swijnenburg
19 mei: Rina van Vark – Willeke de Ruiter – Babet van Tilborg
Zondagsschool/kindernevendienst:
12 mei: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8
19 mei: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool mei: Op Toonhoogte 268
Kerkauto:
12 mei: Bert van Straten  443196

Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Kindernevendienst: groep 3/4
Kerk: groep 7/8
Heer, ik prijs uw grote naam
19 mei: Gijs v.d. Beek  442596

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar de heer G. Groenenberg, Antonialaan 4 te Almkerk.
Huwelijksjubileum:
Zondag 19 mei mag fam. Van Brakel (Burg. V.d. Schansstraat 44 4281 LK Andel) de dag herdenken
dat het 60 jaar geleden is dat ze zijn getrouwd. We feliciteren het echtpaar van harte met dit jubileum
en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.
Jarig:
Zaterdag 18 mei hoopt mevr. P. van Vugt-den Dekker (Raadhuisplein 20 4285 CT Woudrichem) haar
83e verjaardag te vieren.
Zondag 19 mei is Jaap van Rijswijk jarig. Zijn adres: Schepenlaan 17, 4147 GK Asperen.
We feliciteren beide jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe levensjaar,
Gods zegen toe.
Samenvatting kerkenraadsvergadering:
Ouderlingen: Er is onlangs een overleg geweest tussen de diaconie, HVD, pastoraal team en
ouderlingen, waar de diverse wijken met elkaar zijn doorgenomen.
Diaconie: De jaarrekening 2018 is goed gekeurd.
College van Kerkrentmeesters: De jaarrekening 2018 is goed gekeurd.
Jeugdouderlingen: Catechese groepen zijn afgesloten, 4 mentoren zijn dit jaar gestopt en 4 mentoren
gaan volgend jaar door. In samenspraak met proponent Fokkert wordt voor volgend jaar de planning
ingezet, verwachting is dat er geen nieuwe mentoren nodig zijn, aangezien proponent Fokkert mee
catechese gaat geven.
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Dijkhuisbestuur heeft de tekeningen gezien voor het nieuwe jeugdhonk en waren erg positief. Nu
wordt uitgezocht of het technisch mogelijk is waarna er een begroting wordt opgesteld.
Voor Samenloop voor Hoop zijn 17 aanmeldingen van volwassen, zowel lopers als opbouwers/helpen
in de kraam en 8 jongeren. Er wordt een kaarsen actie gehouden en de kaarsen worden in de hal van
de kerk neergelegd. Via de nieuwsbrief zal de actie worden aangekondigd.
Aflezen namen overledenen: Er is besloten is om het aflezen van de namen te verzetten naar de
ochtenddienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Na de dienst zal een koffiedrink moment
worden georganiseerd zodat ouderlingen met familieleden van de overledenen in gesprek kunnen
komen.
Beleidsplan: Dit jaar moet het beleidsplan opnieuw worden vastgesteld. Afgesproken is dat in
vergadering in september elke geleding één lid doorgeeft die het beleidsplan mee gaat vernieuwen
(beleidsplan is dan weer voor vier jaar geldig).
AVG: In de laatste consistorie vergadering van het jaar zal de lijst van huwelijksjubilea worden
doorgenomen. De wijkouderling zal dan nagaan bij de betrokkene of er akkoord is om dit te publiceren
op nieuwsbrief en/of kerkklanken.
De privacyverklaring zal binnenkort worden gepubliceerd op de website.
Beroepingswerk: Op 30 juni is de bevestigings- en intrededienst van prop. Fokkert. De organisatie
rondom deze dag is besproken.
Op 13 juli 2019 is de verhuizing naar Giessen gepland, hiervoor zal hulp van gemeenteleden worden
gevraagd. Dit zal t.z.t. op de nieuwsbrief worden vermeld.
Prop. Fokkert hoopt de volgende kerkenraadsvergadering te kunnen bijwonen, waar dan ook de taken
worden besproken die diverse kerkenraadsleden in de vacante periode hebben overgenomen.
Draaiboeken: Ieder college gaat draaiboeken maken over de activiteiten die er gedurende een
kalenderjaar zijn.
Startdag: De startdag van de gemeente zal op zaterdag 21 september worden gehouden, op zondag
22 september zal de start van het winterwerk worden ingepland. Voorkeur is om proponent Fokkert
tijdens deze dienst te laten voorgaan.
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.
Potroosjes actie voor ’t Dijkhuis:
De verkoop van de potroosjes heeft een mooi bedrag van ruim € 800,= opgeleverd. We willen alle
vrijwilligers bedanken voor hun inzet. En natuurlijk u als koper. De opbrengst is bestemd voor de
aflossing van ’t Dijkhuis.
Bestuur van ’t Dijkhuis.
Pastorie:
Op zaterdag 18 mei willen wij de pastorie aan de buitenkant schoonmaken. Dat betekend boegboorden
en houtwerk schoonmaken, ramen zemen, maar ook onder rondom alles schoonmaken en zemen. Het
zou het werk verlichten als er een aantal mannen (want het is hoog op de ladder) zouden willen
helpen, dat het er weer spic en span uitziet als onze nieuwe dominee zijn intrek neemt. Wij willen
graag op half negen beginnen, dan moet het toch om twaalf uur wel klaar zijn, wij zien u graag.
Reisje Senioren 18 juni:
De bus is vol! Maar toch vindt u het bericht in de kerkbode onder Rijswijk. Dit had niet gemoeten,
maar ja iedereen maakt weleens een foutje. Onze excuses daarvoor.
Hillie van Breugel
SamenLoop voor Hoop: Kaarsenzakken/Donaties:
De SamenLoop voor Hoop is een mooie gelegenheid om geld in te zamelen voor onderzoek naar
kanker, om (ex)kankerpatiënten te steunen en te gedenken. We lopen samen, en staan er bij stil.
Vanuit onze kerk is er een team ontstaan (jong en oud) die zich willen inzetten met de SamenLoop
voor Hoop-dagen op 28 en 29 juni. Ons teamnummer is 47 met als naam: You’ll never walk alone.
Tijdens de SamenLoop voor Hoop staan rondom het parcours duizenden kaarsenzakken met
persoonlijke wensen en gedachtes. Een indrukwekkende zee van lichtjes delen de emoties en geven
de warmte van herdenken, vertrouwen en hoop.
Om ons team te steunen/sponsoren kunnen er kaarsenzakken worden gekocht voor € 5,- p.s. (dit
kunt u achterlaten in de donatiebox in de hal van de kerk of overmaken via onderstaande
actiepagina van ons team). De kaarsenzakken liggen in de hal van de kerk. Op een kaarsenzak kunt
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u dan een wens of gedachte neerzetten of op een andere manier deze kaarsenzak thuis creatief
gaan bewerken. Het is de bedoeling dat u een kaarsenzak weer achterlaat in de hal van de kerk. Als
team zorgen wij ervoor dat uw kaarsenzak brandt tijdens de SamenLoop voor Hoop. Wilt u op een
andere manier sponsoren/doneren? U kunt een donatie doen in de donatiebox in de hal van de kerk
óf door een donatie over te maken op de actiepagina van ons team:
https://acties.samenloopvoorhoop.nl/team47youllneverwalkalone
Inmiddels heeft iedereen die zich aangemeld heeft een mail ontvangen met meer informatie over
het inschrijven e.d. Nog geen mail ontvangen of wil(t) u/jij meehelpen? Vrijwilligers zijn nodig voor
o.a. het opbouwen, de verkoop in onze kraam, de 24-uurs wandelestafette, het opzetten van een
geldinzamelingsactie, enz.. Aanmelden kan via Gertjan Boonstra (tel: 06-36111201, mail:
boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan van Rijswijk (tel: 06-15132789, mail: jjrijswijk@gmail.com)
Samen aan tafel voor alleen gaanden:
D.V. 14 mei is het weer een drukte van belang in de benedenzalen van de Hervormde Kerk in Rijswijk.
Daar worden de voorbereidingen getroffen voor een gezellige en smakelijke maaltijd. U bent van harte
welkom vanaf 12.00 uur. Aanvang maaltijd om 12.15 uur. Bent u om wat voor reden dan ook niet
aanwezig dan graag even een telefoontje naar Rika tel: 441131 of Hillie tel: 442458. Kosten: € 6,00
per persoon. U bent van harte welkom!
Het kookteam
Eindexamens:
We leven mee met de jongeren die van 9 mei t/m 23 mei examens mogen afleggen. Een spannende
periode. Wij bidden jullie Gods kracht, wijsheid en zegen toe bij het studeren en het maken van
de examens.
Hardlopen/Bootcamp (13 jaar en ouder):
Maandagavond 13 mei gaan we weer een uurtje 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)
Kampweekend 2019 – Ga je mee naar Hollywood?:
In het laatste weekend van september (27-29 september 2019) wordt er weer een kampweekend
georganiseerd. Dit jaar reizen we wederom af naar het Brabantse Oirschot. Op de kampeerboerderij
van de familie van Pinxteren gaan we een weekend beleven in Hollywood style. We gaan weer een
leuk programma in elkaar zetten, met vaste onderdelen zoals de bonte avond, het zondagse momentje
en natuurlijk allerlei leuke spellen. Check ook onze facebook pagina voor een trailer die jullie uitnodigt
voor dit kamp.
Ga je ook mee?
Ben jij tussen de 8 en 20 jaar oud, dan ben je van harte uitgenodigd om mee te gaan op dit kamp.
Geef
je
voor
1
juli
2019
op
middels
een
mailtje
aan
Johnny
van
Meurs
(johnny_van_meurs@hotmail.com). Mail je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer (van
jou of je ouder(s)/verzorgers(s) en dan hoor je of je erbij bent. Er zijn 48 slaapplekken en vol = vol
deze editie. De kosten van dit weekendje weg bedragen € 30,- per kind. Na ontvangst van je mail
krijg je bericht of er nog plek is en hoe je het geld kunt overmaken. We zien de aanmeldingen snel
tegemoet!
Namens de kampcommissie, Johnny van Meurs

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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