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Zondagsschool/On track
Tijdens de 2e dienst is er zondagschool voor de groepen
1 t/m 4. Verteld wordt over Ester moet haar volk redden uit
Ester 4 . Het thema is: S.O.S. Voor de groepen 7/8 is er
On track

Bring & Share
Op 17 februari organiseren we een Bring & Share voor
iedereen van 23-33 jaar. We willen graag leeftijdsgenoten
ontmoeten en met elkaar eten. Dus neem iets te eten mee
& kom om 16.00 uur naar de oude school!

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte op zondag 10 februari is bestemd
voor JOP. (Jong Protestant)
Over JOP: “Elk kind en iedere jongere weet zich door God
geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en
professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en
betekenis aan”.
Via jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën gratis
toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt
daarmee duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak
in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met
kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder
meer besteed om deze programma’s en ideeën te
ontwikkelen.
Graag ondersteunen wij JOP bij hun werk. Helpt u mee?

Terugkomavond Marriage Course
Voor diegenen die de mail hebben gemist!
De afgelopen 6 jaar hebben ruim 70 echtparen meegedaan
aan de Marriage Course in onze gemeente.
Van velen van hen hebben we positieve reacties gehoord
over deze cursusavonden. Het was niet alleen gezellig,
maar ook goed om samen bezig te zijn met je huwelijk en
daarin handvaten te krijgen voor het versterken van je
relatie.
Een opmerking die daarbij ook regelmatig klonk is: “Je zou
eigenlijk af en toe eens op ‘herhaling’ moeten.”
Nou, dat leek ons nog niet zo’n gek idee.
Vandaar dat we het plan opgepakt hebben voor een
terugkomavond voor alle deelnemers van de Marriage
Course tot nu toe.

TAFELVERKOOP 16 MAART 2019

De avond staat gepland op woensdag 6 maart. We
beginnen, zoals gebruikelijk, om 19.00 uur met een
eenvoudige maaltijd waarna we aan de slag gaan met de
highlights van de 7 thema’s van de cursus.
Ook zullen we natuurlijk weer met elkaar over een aantal
vragen in gesprek gaan.
Omdat we best wel een behoorlijk aantal mensen
verwachten is het fijn als wij ruim van te voren een beeld
hebben hoe groot het aantal deelnemers wordt.
We vragen jullie daarom om je uiterlijk 10 februari op te
geven, via dit mailadres: jl.dentoom@gmail.com of een
telefoontje naar Jan en Corrie den Toom (0184-652607).

Openingstijd: 09.00-13.00 uur. Een markt met boeken,
speelgoed, tweedehands kleding en allerlei andere leuke
spulletjes. Ook zijn er koffie en broodjes te koop. Locatie:
“De Oude School” Oudkerkseweg 18 te GiessenOudekerk
Huur een tafel voor € 10,00 (maximaal 2) en verkoop je
eigen spullen. Afmeting tafels ca. 120 cm x 80 cm.
Opbrengst van de tafelhuur is bestemd voor het groot
onderhoud van de kerk. Opbrengst verkoop ter vrije
besteding of goed doel.
Opgeven en vooraf betalen bij: Jany Bakker: tel. 0184615456 of Mieke Ruitenberg:
activiteitencommissie.hggop@gmail.com

De voor de kosten van de avond zal er een bus staan
waarin jullie je bijdrage, naar vermogen, kunnen doen. We
schatten de kosten op € 7,00 per persoon.
Na opgave ontvangen jullie nog een bevestigingsmail met
daarin een aantal praktische zaken voor die avond.
Geef je snel op!!
Verbonden Christen zijn met de vervolgde kerk
Met enige regelmaat willen wij als gemeente een kaart ter
bemoediging sturen aan een zuster of broeder in een land
waar het geloof in Jezus Christus ernstige gevolgen kan
hebben.
Deze keer sturen wij een kaart aan Marta uit Ethiopië
Op de ‘Om niet te vergeten’ van deze maand vindt u meer
informatie en een aantal gebedspunten voor Marta.
Onder de toren kunt u deze kaart vinden met daarbij
een inlegvel om uw naam op te schrijven.

o
Themadienst “Op zoek naar het schaap”
Volgende week zondag 17 februari is er een speciale
themadienst georganiseerd door “gemeente in bloei”.
In samenwerking met club Immanuel, de
catechisatiegroep uit Giessenburg en de zondagsschool
zijn voorbereidingen getroffen om deze dienst weer een
mooi samenzijn te laten zijn.
Iedereen hartelijk welkom in de tweede dienst. Aanvang:
11.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting in de Oude
School.
Wijkkring wijk 7
Volgende week woensdag, 13 Februari, is het weer onze
maandelijkse “eet” avond in de Servanda, aan de
Scheldestraat 1.
Neem je prakkie mee, en schuif rond 18 uur aan voor
ontmoeting, gezelligheid en onderlinge verbondenheid.
Voor vragen, bel gerust: 0184-670246
Tot dan, Debora Kroon.
Het Jaarproject
Wat een spullen! Er is gigantisch veel ingezameld.
Er zijn al veel mensen geweest die 'even' geholpen
hebben met sjouwen en ook voor het sorteren zijn al
aanmeldingen binnen: het jaarproject leeft, gemeente zijn
op zijn allerbest! Heeft u al gekeken of u iets heeft voor
het thema van deze maand (woondecoratie)? Er is vast
nog plek in de Oude School of onder de Toren!
Oproep: heeft u nog goede/stevige dozen (ongeveer
formaat verhuisdoos)? Die kunnen wij goed gebruiken!
Deze mogen ook in de Oude School gezet worden.
Data Bijbelkring
De Bijbelkring (van Cees Bakker) hoopt op de volgende
data bijeen te komen:
14 februari, 20:00 uur bij Wim Blom; 21 maart, 20:00 uur
bij Remco & Wineke van der Priem;
25 april, 20:00 uur bij Jany en Cees Bakker; zondag 26
mei om 16:30 uur in D.O.S. waarna gezamenlijk naar de
kerk.
Data wijkkring 8A
Voor de wijkkring 8A nog de volgende data: maandag 25
maart, 20:00 uur bij Sjaak en Henriëtte Vroom; maandag
27 mei vanaf ca. 10:30 uur bij Arie en Jeannette de Zwart
op de camping in Elspeet.
Wijkkring wijk 9
Woensdag 13 februari is er weer een wijkkringavond voor
iedereen uit wijk 9. U/jij bent van harte welkom bij André
en Marieke Romijn, Rivierdijk 377. De avond begint om
20.00 uur. Iedereen van harte uitgenodigd. Voor vragen of
info kunt u bellen of mailen met Arja Kon 06-40976612
fam.kon@live.nl.
Agenda
Maandag 11 februari
o 19.30: Avondgebed in de DakKAPEL
Dinsdag 12 februari
o 19.00 – 20.30: Club Immanuël in de Rank,
Giessenburg
o 19.45: Koor ‘Vita Nova’
Woensdag 13 februari
o 18.00 – 20.00: Wijkring wijk 7 (zie bericht)
o 20.00: Wijkkring wijk 9 (zie bericht)

19.45 – 22.00: Luisterend bidden

Donderdag 14 februari
o 19.00 – 20.00: Follow Me
o 20.00: Bijbelgespreksgroep bij W. Blom (zie
bericht)

Zondag 17 februari
o 11.00: Themadienst (zie bericht)
o Koffie drinken tussen beide ochtenddiensten
o 16.00: Bring & Share (zie bericht)
o Bidden na de avonddienst

