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Weekbrief

Kidspraise
Zondag 13 januari, is er weer een Kidspraise met het
thema “LIEFDE”.
Alle kinderen van de basisschool, zijn welkom, en neem
gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Er is ook “On Track”. Ook zullen we nog iets horen en
zien, van het jaarproject over de kringloop in Hongarije.
We gaan een Hongaars kinderlied zingen, en we krijgen
een leuke opdracht mee, voor de mensen daar in
Hongarije. WEES ER DUS BIJ ! ! ! ! !
Na de dienst kunnen de kinderen worden opgehaald, in de
Oude School.
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte op zondag 13 januari is bestemd voor
Children Asking. Deze stichting helpt kinderen in de
favella’s van o.a. Sao Paulo (Brazilie) met een
onderwijsprogramma om zich te ontwikkelen tot
zelfstandige, nuttige en verantwoordingsvolle leden van
de maatschappij waartoe ze behoren. Children Asking
gaat er hierbij vanuit dat de ontwikkeling van een kind is
als die van een vogel die twee vleugels nodig heeft om te
kunnen vliegen. Eén vleugel voor de maatschappelijke en
één voor de geestelijke ontwikkeling. Daarom volgen de
deelnemende kinderen aanvullend onderwijs zodat hun
prestaties op school verbeteren, maar wordt ook de
christelijke boodschap nadrukkelijk gebracht. Aanvullend
hierop worden de gezinnen van de deelnemende kinderen
thuis bezocht om de gehele familie te bemoedigen,
bekend te maken met het christelijk geloof en om
eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Voor
meer informatie: www.childrenasking.org
Diaconale avond
Donderdagavond 17 januari 2019 organiseert de diaconie
een avond. Het thema is 'Leven vanuit je geloof'.
Veel christenen ervaren een kloof tussen leven uit genade
(solo gratia) en het leven vanuit genade. Daar willen we
het eerst over hebben voordat we een praktische avond
starten. Hoe belangrijk is ons geloofsleven versus wat we
er mee doen. Een vraag die gelovigen bezig houdt is wat
God met ons leven wil. Het liefst ontvangen we een
concrete aanwijzing, een woord of een tekst over de weg
die je moet gaan. In veel gevallen werkt het zo niet. En dat
hoeft ook niet, zegt de profeet Micha, 'want er is jou,
mens, allang verteld wat goed is. Je weet wat de Heer van
je wilt: recht doen, trouw zijn en nederig te wandelen met
je God' (Micha 6:8). Tijdens deze avond gaan we aan de
slag met deze woorden van Micha. We betrekken ze op
de volgende diaconale terreinen van het leven: levensstijl,
voedsel, armoede en omgaan met de schepping (noemen
we tegenwoordig duurzaamheid).
De diaconale avond vindt plaats in de Oude School en
start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Iedereen van
harte welkom!
De invulling is interactief en wordt begeleid door Hans van
der Meij. Hij is de laatste jaren bijna fulltime met dit
onderwerp bezig en heeft onder andere kringloop
Giessenlanden opgezet met inmiddels zo’n 50 vrijwilligers.
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Kerkenwerk/Zendingsbusjes

Jaarproject
Een afgeladen bus+aanhanger heeft afgelopen week de
tocht volbracht naar Hongarije. Ondanks pittige
weersomstandigheden, hebben Leen en Gert-Jan de
spullen bij Marcel, Lea en de kringlopen gebracht!
Ze zijn daar enorm blij met onze spullen, dus het jaarproject
heeft succes. Heeft u al gekeken of u spullen heeft voor het
thema van deze maand? (keukenmateriaal)
Bijbelkring in de Oude School
Op maandagmiddag 14 Januari hopen we weer Bijbelkring
te hebben in de Oude School. Aanvang 14.00 uur.
Deze middag wordt weer geleid door Jan Sterrenburg.
We hopen verder te gaan met Hoofdstuk 5 uit het boekje
van Ds. Reitsma over de Romeinenbrief.
“de kracht van Gods Genade”. Over Romeinen 6.
Brengt u het vorige keer uitgedeelde stencil mee? En leest
u het 2e deel alvast door?
Voor uw agenda:
De datums voor het eerste half jaar van 2019 voor deze
Bijbelkring zijn:
4 februari – 4 maart – 1 april elke keer om 14.00 uur in de
“Oude School”
We hopen op een fijne middag.
Hartelijk welkom!
Week van Gebed 2019: Thema “Recht voor ogen”
Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is
oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene
wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als
christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het
hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van
20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een
concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze
blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het
recht (Deut.16:20) U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd
om mee te doen. Tijdens de Week van Gebed bidden
wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te
bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van
de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn
aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een
toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht
gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de
Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we
daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze
week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht
veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen
te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het
recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.
De Week van Gebed wordt georganiseerd door
MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de
Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl
Ook de 4 gezamenlijke kerken van Giessenburg/GiessenOudekerk doen weer mee met de Week van Gebed.
U/Jij bent van harte welkom op:
Maandag 21 januari: De Til, Giessenburg,

Dinsdag 22 januari; Hervormde Kerk, Giessen-Nieuwkerk
(ingang Dorpsstraat);
Woensdag 23 januari De Stigt (onder de Maranatha kerk);
Donderdag 24 januari: Hervormde Kerk, GiessenOudekerk (inloop met koffie/thee om 19.45 uur)
Deze avonden beginnen om 20.00 uur en zijn ongeveer
om 21.00 uur afgelopen.
Ook dit jaar is er weer een speciale
jongerenbijeenkomst/Prayernight
Vrijdag 25 januari in de Oude School bij de Hervormde
Kerk Giessen-Oudekerk. Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30
uur en de avond duurt tot 21.00 uur. Meer informatie: Arie
Heikoop (tel. 652032).
Gezocht cameraman
Voor de PI in Dordrecht ben ik op zoek naar een
cameraman die 1x in de 2 maanden daar ter plekke een
filmpje wil maken en op DVD wil branden. Het betreft het
Vader voorleesproject. Een vader (gedetineerd) leest een
boekje voor zijn kind(eren) thuis voor. Dit wordt dan
gefilmd en op DVD gebrand waarna het naar de kinderen
thuis wordt gestuurd. U zult begrijpen van welke
onschatbare waarde dit voor deze kinderen
is! Aanmelden of meer info bij Jeannette de Groot tel.
617626 of jeannettedegroot@hotmail.com
Verjaardagsfonds
De opbrengst van het verjaardagsfonds over het jaar 2018
heeft het mooie bedrag van € 3.622,80 opgebracht dat
bestemd was voor: De Oude School (nieuwe beklede
stoelen) Dit jaar is het verjaardagfonds bestemd voor:
Het opknappen van de Pastorie De Kerkrentmeesters
willen U hartelijk bedanken voor het geven van Uw gift, en
ook de dames hartelijk bedanken die hieraan hebben
meegewerkt,om dit mooie bedrag op te halen. De
Kerkrentmeesters.
Contactpersoon verjaardagsfonds :Lenie de Bruin
Rietveld.
Heilig Avondmaal
Op zondag 20 januari hopen we het Heilig Avondmaal te
vieren. Wie in verband met de viering belemmeringen
ervaart of anderszins behoefte heeft aan een gesprek kan
contact opnemen met de wijkouderling.
Actie Kerk (weer in) balans 2019. “Geef voor je kerk”
Het college van kerkrentmeesters heeft de Actie
Kerkbalans 2019 weer voorbereid. Binnenkort overhandigt
een van de vele vrijwilligers u de informatie over de Actie
Kerkbalans, om vervolgens een week later uw toezegging
weer in ontvangst te nemen. De opbrengsten van de Actie
Kerkbalans zijn goed voor ruim 70% van onze begroting.
Van groot belang dus. Dit temeer daar het mogen
beroepen van een fulltime predikant afhangt van een
minimaal 15% hogere opbrengst dan 2018.
We doen een beroep op u om weer naar vermogen bij te
dragen. We willen samen kerk zijn. Dan willen we toch
ook samen zorgen dat de middelen er zijn om alle
voorzieningen in stand te houden?
Woord van dank
Langs deze weg willen wij allen bedanken voor de kaarten
en goede wensen. Mijn vrouw heeft nog een lange weg te
gaan de artsen rekenen er driekwart jaar voor er echt wat
te merken is van goede vooruitgang, stapje vooruit en
stapje achter uit. Dit alles onder voorbehoud van
tussentijdse uitslagen. Maar ze blijft er de moed inhouden.
Wij wensen iedereen een gezond 2019

Wijkkring 5, Binnendams, Binnendamseweg
Donderdagavond 20.00 uur is er weer wijkkring op
Binnendamseweg 42a. Allemaal hartelijk welkom!
Connie en Evelien.
Oud papier
Zaterdag 12 januari wordt het oud papier opgehaald.
Ophalers zijn Arjan V., Alfred en Niels. Vertrek vanaf
Torenweg 3
Om niet te vergeten
Bij de uitgang ligt weer een nieuw exemplaar van ‘Om niet
te vergeten’ voor u klaar. Neemt u er één mee, zodat u mee
kunt leven met gemeenteleden. Een kaartje of uw gebed
doet vaak heel veel, zowel in moeilijke als blijde
gebeurtenissen.
Jongerenreis Hongarije 2019
De Jongerenreis naar Hongarije zit vol! Aanmelden is niet
meer mogelijk.
We zien er naar uit om komende zomer met een grote
groep naar Hongarije te gaan!
Inleverdatum kopij Rond de Toren
Binnenkort starten we weer met de voorbereidingen van de
volgende editie van Rond de Toren. Deze editie willen we
in maart uitgeven. Om het weer een lezenswaardige Rond
de Toren te laten worden willen we u oproepen om kopij in
te leveren. Heeft u meegedaan met een leuke activiteit in
de gemeente waarvan u verslag wilt doen, hoorde u leuke
uitspraken van kinderen voor onze rubriek ‘kronkeltjes’ of
wilt u een komende activiteit aankondigen en daar
uitgebreid over vertellen…we plaatsen het graag. U kunt
uw kopij tot en met 1 februari digitaal versturen naar het
bekende adres: redactie.ronddetoren@hggop.nl Alvast
bedankt!
Wijkkring 8c
Op maandag 14 januari a.s. houden we weer
wijkkringavond.
Woont u in wijk 8 dan ben je van harte welkom, bij Jeanette
van André van der Kooij, Nieuweweg 207.
De avond begint om 20.00 uur. Komt gewoon aan, je bent
van harte welkom.
Heb je vragen bel gerust tel. 0184-615816.
Agenda
Zondag 13 januari
o Kidspraise (zie bericht)
Maandag 14 januari
o 14.00 – 16.00: Bijbelkring o.l.v. J. Sterrenburg (zie
bericht)
o 19.30: Avondgebed in de DakKAPEL
o 20.00: Wijkkring wijk 8 (zie bericht)
Dinsdag 15 januari
o 19.00 – 20.30: Club Immanuël in de Rank,
Giessenburg
o 19.45: Koor ‘Vita Nova’
Woensdag 16 januari
o 20.00: Groeimomenten
Donderdag 17 januari
o 19.00 – 20.00: Follow Me
o 20.00: Diaconale avond, Oude School (zie bericht)
o 20.00: Bijbelgespreksgroep bij Wout en Cornelia de
Jong
o 20.00: Wijkkring wijk 5 (zie bericht)

