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Diaconie
Kerkrentmeesterlijke collecte
Kerkenwerk/Zendingsbusjes

Zondagschool/ On Track
Tijdens de adventsweken is er elke week zondagsschool
voor de groepen 1 t/m 6 en On Track. Alle groepen
werken over het Kerstproject Lichtdragers van God.
Dit jaar lezen we de bijbelgedeelten uit het Lucasevangelie die voorafgaan aan de geboorte van Jezus.
We ontdekken de verhalen van Zacharias, Maria,
Elisabet en Johannes. Zij dragen allemaal op hun eigen
manier Gods boodschap uit. Ze mogen dat ondanks hun
gebrokenheid door Gods tussenkomst en met zijn hulp
doen. Daarmee zijn ze 'Lichtdragers van God' geworden.
We komen op het Kerstfeest uit bij Jezus, de volmaakte
Lichtdrager. Met het kerstproject laten we zien hoe Gods
Licht van bevrijding zichtbaar wordt. We mogen ervaren
hoe het is om met zijn hulp het Licht uit te dragen in de
wereld om ons heen.

We hopen verder te gaan met Hoofdstuk 5 uit het boekje
van Ds Reitsma over de Romeinenbrief.
“de kracht van Gods Genade”.

2 december: Lucas 1:5-25
Thema: God wijst de weg
Projectthema: Zacharias wordt stil gemaakt
Herodes is koning van Judea en regeert namens de
Romeinse bezetter het beloofde land. Het huwelijk van
Zacharias en Elisabet blijft kinderloos. Twee
voorbeelden van een wereld in nood, die zichzelf niet
kan bevrijden. God ziet het en ontfermt zich. God wijst
de uitweg. Zacharias mag stil zijn van verwondering als
hij hoort dat hij een zoon krijgt die voor de Messias uit
zal gaan. Die Gods Licht mag aankondigen. Zacharias
gelooft Gods boodschapper niet; dan moet hij
gedwongen stil zijn totdat zijn kleingeloof verdwenen is.

Mannenweekend 2019
•
Wanneer: vrijdag 28 juni tot maandag 1 juli 2019
•
Waar: ?

Tot de kerst is er zondagsschool voor alle groepen
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte op zondag 2 december is bestemd
voor de Rudolphstichting. In De Glind (Gld) en in de rest
van Nederland ontwikkelt de Rudolphstichting
vernieuwende projecten in de jeugdzorg. Zij richten zich
op kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen.
Voor hen ontwikkelen en ondersteunen zij gezinshuizen in
heel Nederland. Ook zetten zij zich in voor Jeugddorp De
Glind door (duurzame) voorzieningen te subsidiëren. De
Rudolphstichting richt zich met haar projecten op
uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Kinderen die al
(te) veel hebben meegemaakt. Vaak hebben ze
gedragsproblemen of zijn getraumatiseerd. Door allerlei
problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle
projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een
eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven. Van
harte aanbevolen.
Bijbelkring in de Oude School
Op maandagmiddag 10 december hopen we weer
Bijbelkring te hebben in de Oude School.
Aanvang 14.00 uur.
Deze middag wordt weer geleid door Jan Sterrenburg.

Voor uw agenda:
De datums voor het eerste half jaar van 2019 voor deze
Bijbelkring zijn:
14 januari – 4 februari – 4 maart – 1 april elke keer om
14.00 uur in de “Oude School”
We hopen op een fijne middag.
Schoonmaken Oude School
Op 5 december is de deur van de Oude School weer open,
iedereen is welkom om te komen helpen de school weer
schoon te maken. We beginnen om half 9. Komt U ook?
Het zou fijn zijn dit met een grote ploeg te kunnen doen,
dan is het zo gebeurd.

In 2019 willen we voor de vijfde keer een mannenweekend
organiseren. Durf jij deze uitdaging aan? Tientallen mannen
gingen je voor…. Een weekend met ontspanning en
inspanning als mannen onder elkaar. Rondom het thema
D-Day. In stilte, actief, in gesprek, in gebed, met muziek en
zang. Zonder telefoon, werk en andere prikkels. Elkaar
bemoedigen en luisteren naar elkaar. We willen opgefrist
en opgebouwd terug komen. Gesterkt door en voor elkaar.
Zin om mee te gaan? Vanaf 5 december 2018 kun je je
aanmelden bij Jan Putters: j.putters@kpnmail.nl. De kosten
voor het weekend zijn vastgesteld op 175 euro p.p. inclusief
vervoer en eten.
Wij zouden het gaaf vinden als je mee gaat! Mocht je
vragen hebben spreek dan gerust iemand van het
organiserend comité aan. Au revoir!
Cees van Andel, Fred Kraaijeveld, Willem Kuil, Henk
Leenman, Jan Putters, Peter Stok en Geert van
Wijngaarden.
MET DE TREKVOGELS MEE NAAR NOORD-AFRIKA
Maandag 3 december vertrek ik voor een reis van 8 dagen
naar Noord-Afrika. Omdat we deze keer geen mogelijkheid
zien de bergen in te gaan, ligt de focus op het uitgebreid
bezoeken van de kinderen.( Ik wacht nog op toestemming
om mijn NL vrienden mee te mogen nemen.) Maar ook het
bezoeken van het project voor kinderen met een
beperking. Ik hoop dan mee te gaan met het zwemmen. De
kinderen krijgen les in een verwarmd bad, dat ze gratis
mogen gebruiken. Dit jaar hebben de eerste kinderen een
diploma gehaald met de Nederlandse eisen daarvoor: een
grote prestatie, waarvoor veel doorzettingsvermogen nodig
was! Het draagt zoveel bij aan hun gevoel van
eigenwaarde. Graag wil ik jullie gebed vragen voor de
kinderen van het kindertehuis dat we een ontmoeting van

hart tot hart mogen hebben. En voor het Groenproject,
waarvoor nog steeds geen goede plaats beschikbaar is.
Emma.
Missionaire Avond
Woensdag 12 december is er weer een Missionaire
Avond. Op deze avond horen we de verhalen van de
Ugandavrouwen reis. Maar ook van de plannen van de
jongeren die naar Hongarije kunnen gaan. En de
ervaringen van iemand die begin november naar Haïti
geweest is. Wellicht nog een boodschap uit Jordanië.
Redenen genoeg om deze datum te reserveren. Allen
welkom in de Oude School, 19.45uur staat de koffie klaar.
Begrotingen
In de kerkenraadsvergadering van 21 november 2018 zijn
de begrotingen 2019 van zowel het college van diakenen
als het college van kerkrentmeesters behandeld en
goedgekeurd. De begrotingen liggen t/m 14 december ter
inzage bij Jacco Klootwijk (diaconie, tel. 632384,
jacco.klootwijk@hggop.nl) en Jan Klop (kerkrentmeesters,
tel. 654114, jan.klop@hggop.nl)
Verantwoording
De kerkrentmeesters ontvingen in de maand november
€ 4.709,21
De diaconie ontving:
€466,20 (algemeen)
€681,48 voor de Missioniare Commissie die daarmee de
najaarszending van de GZB t.b.v. de Filipijnen
ondersteunde.
€942,50 voor de Voedselbank Giessenlanden
€676,60 voor Friedensstimme
€684,64 voor Hospice- VTZ Gorinchem en omstreken
Via de tafeltjesverkoop kwam er €470,- binnen voor het
groot onderhoud van de gebouwen.
De avondmaalscollecte die bestemd is via EO Metterdaad
voor Jemen bracht een bedrag van €1.494,75 op.
De zendingsbusjes brachten € 833,63 op.
Via de bloemengroet werd nog € 20,- ontvangen.
Vanuit het pastoraat kwam binnen via C. van Berchum
€20,Hartelijk dank voor al deze gaven!
Oud papier
Zaterdag 8 december is er weer oud papier ophalen in
Giessen-Oudekerk. De ophalers zijn: Alfred, Zweer en
Dirk
Het Jaarproject
De nieuwe flyer is weer uitgedeeld voor het
inzamelingsthema van december: Gereedschap! Heeft u
nog mooi gereedschap in de schuur liggen dat nooit meer
gebruikt wordt? Geef het een nieuwe bestemming en help
zo de kringlopen in Hongarije en vele andere mooie
projecten.
Oproep jaarproject
Het jaarproject loopt zo goed dat een extra transport naar
Hongarije heel handig zou zijn. Bent u in het bezit van een
grote bus of aanhanger (met benodigd rijbewijs) en lijkt
het u leuk om een keer naar Hongarije te rijden? Laat dan
van u horen! Een ding is zeker: in Hongarije staat de koffie
voor u klaar! Ziet u zelf een transport niet zitten maar heeft
u wel een goed idee om de spullen daar te krijgen? Twijfel
niet en spreek een van de mensen van het Jaarproject
aan: Hans, Angelina, Marja, Kees & Rianda, Marius,
Ronny of Jorrit

Friedensstimme Bijbelpakketten
Op zondag 2 december liggen er weer de jaarlijkse
Bijbelpakketten van Friedensstimme klaar om
meegenomen te worden. Om zelf een Bijbel te hebben is
voor heel veel christenen niet de normaalste zaak van de
wereld. Wat prachtig dat wij de mogelijkheid hebben om
onze broeders en zusters deze te kunnen geven! Wilt u er 1
(of meerdere mag ook) meenemen en versturen? Een mooi
geschenk om weg te geven!
Beroepingscommissie
De kerkenraad heeft een beroepingscommissie
samengesteld. De volgende personen zitten in de
beroepingscommissie: Martien van Schoonhoven,
Gert van Loon, Henk Oskam, Gert Blokland en Herman de
Ruiter namens de kerkenraad. Evelien van Schoonhoven,
Annemarie Hakkesteegt, Jan den Toom en Karsten van
Herwaarden vanuit de gemeente. Bedankt voor alle
namen van predikanten die zijn ingeleverd. De
beroepingscommissie gaat hiermee aan de slag. Bidt u
mee?
Kerstconcert Gospelkoor Reflexxion & Gospel
Unlimited
Gospelkoor Reflexxion en Gospel Unlimited geven op
zaterdag 8 december een kerstconcert. Het thema van
deze avond is 'Hope was born', een verhaallijn die loopt
van Maria via de herders naar de hoopvolle toekomst.
De toegang is gratis. Er zal een collecte gehouden worden
in verband met de onkosten.Het concert begint om 20 uur
in de Ontmoetingskerk, Stalkaarsen 19 in Gorinchem.
Muzikale begeleiding door Christiaan van der Ree (piano),
Mark Westdorp (basgitaar), Jan-Willem Westdorp
(drums/percussie), o.l.v. dirigent Marcel van der Poel uit
Werkendam.
Agenda
Zondag 2 december
o 18.00: Horen, Zien & Doen tienerbijeenkomst in de
Soos
o 18.30: 16+ club in de Nok
Maandag 3 december
o 19.00 – 20.15: Club groep 6 (sint)
o 19.30: Avondgebed in de DakKAPEL
Dinsdag 4 december
o 9.00: Vrouwengebedskring
o 19.00 – 20.30: Club Immanuël in de Rank,
Giessenburg
o 19.45: Kerkkoor “Vita Nova”
o 20.15 – 21.45: Catechese 18+
Woensdag 5 december
o 08.30: Schoonmaken Oude School (zie bericht)
Donderdag 6 december
o 19.00 – 20.00: Follow Me
o 20.30 – 22.00: Belijdeniscatechese
Vrijdag 7 december
o 19.30 – 21.00: Club klas 1 & 2
Zaterdag 8 december
o 9.00: Oud papier ophalen. Vertrek vanaf Torenweg
3 (zie bericht)

