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Weekbrief

Zondagsschool/On track
Tijdens het paasproject is er elke zondag zondagsschool
voor de groepen 1 t/m 6.
Het Paasproject “GOD KIEST, GOD REDT…….kies jij
ook?”
neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus
volgen naar Jeruzalem.
Jezus verteld de mensen over de weg die Hij wil en moet
gaan en over wat er gaat komen .
De discipelen lijken Jezus keuze niet te begrijpen.
Centraal in de verbeelding staat “DE RUGZAK” als
symbool voor de reis, over de weg door het leven.
Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te
dragen, wat verbeeld wordt in een grote trekkersrugzak,
die elke Lijdenszondag wordt toegelicht met een symbool,
dat aansluit bij de verhalen op de zondagsschool.
Een reis vol keuzes dus.
Zondag 24 maart: Petrus durft niet te kiezen
Deze zondag gaat het over Petrus die niet durft te kiezen.
Petrus ziet hoe Jezus zich gevangen laat nemen. Dan
slaat de angst toe, dan vreest hij voor zijn leven, dan
vertrouwt hij niet op Gods reddingsplan, maar zoekt hij
zelf een uitweg. Omstanders zeggen; jij hoort bij Jezus, jij
bent Zijn vriend. Petrus keert God de rug toe, drie keer.
Het symbool zijn gekruiste vingers achter de rug als teken
van een bewuste leugen en twee vingers van 1 hand in de
lucht als teken van het afleggen van de gelofte. Welke
kant kies jij?

Ds. P.J. Stam, Katwijk (3e zondag 40-dagentijd)
Ds. P.J. Stam, Katwijk
Ds. J. Visser, Amsterdam
Diaconie
Kerkrentmeesterlijke collecte
Kerkenwerk/Zendingsbusjes

georganiseerd. Uit de wijde omgeving waren al ver voor de
verkoop veel kopers aanwezig. Toen om 09:00 uur
het startsein werd gegeven dromden ze de zalen in om te
zien of er iets interessants voor hen te koop was. Het was
weer een gezellige morgen waarbij "ontmoeting" ook een
belangrijke rol speelt. Om 13:00 uur ruimden de
verkoopsters en verkopers de 40 verhuurde tafels weer
op en keken terug op een geslaagde en gezellige dag.
De opbrengst voor de kerk was € 483,00, wat ten goede
komt aan groot onderhoud van de gebouwen.
De activiteitencommissie.
Wijkkring, wijk 3, Binnendams en Binnendamseweg
Donderdagavond 28 maart willen we weer eten met elkaar,
vanaf half 6 bij Connie. Hopelijk komt deze datum uit bij
jullie.
Wil je even laten weten of je komt?
Connie en Evelien.
Kampvuuravond
Alle vaders opgelet, want op zaterdagavond 23 maart ben
je van harte welkom, samen met je zoon en/of dochter! Een
ideaal moment om samen eens goed de avond door te
brengen. Er wordt gezorgd voor warme chocomelk,
marshmallows, etc. Tevens zijn we in gezelschap van
Gerard Klijn, die de avond verzorgd. Welkom op Camping
Slingeland vanaf 20:00 uur. Er staat een fooipot voor de
onkosten. De avond wordt je warm aanbevolen ;-)

Voor de groepen 7/8 is er On Track
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte op zondag 24 maart is bestemd voor
de diaconale jongerenreis naar Hongarije. Op 20 juli
vertrekken 24 deelnemers naar Hongarije, voor een week.
De reis- en verblijfskosten moeten de deelnemers zelf
betalen of bij elkaar werken. Maar er is extra geld nodig
voor het kamp dat er georganiseerd gaat worden. Ze gaan
daar van maandag t/m vrijdag een kamp organiseren voor
kinderen vanaf een jaar of 6. De deelnemers willen hen
een gaaf kamp bieden waarin ze allerlei mogelijkheden
hebben om uit de Bijbel te vertellen. Uw bijdrage is van
harte welkom! Uiteraard is dat gelijk een steun in de rug
voor de 22 jongeren die meegaan.
Jaarfeest club Immanuel
Op dinsdag 26 maart viert club Immanuel haar jaarfeest in
de Rank in Giessenburg van 19.00 uur tot 20.30 uur. Het
jaarfeest is een open clubavond voor familie, vrienden,
bekenden en belangstellenden. Het wordt een feestelijke
avond met een koninklijk tintje.
Iedereen van harte uitgenodigd.
Clubleden en leiding van club Immanuel.
Tafeltjes verkoop
Zaterdag 16 maart jl. hebben de dames van de
activiteitencommissie weer een "tafeltjesverkoop"

Dames attentie!!
Ter versterking en ter afwisseling van diverse clubs van
verschillende leeftijden zijn we nog op zoek naar dames!
Met name voor de clubs van klas 1 t/m 4 is de wens
uitgesproken dat het erg leuk zou zijn als er ook weer
dames bij het team zouden zitten.
Lijkt het je wat, of wil je vrijblijvend meer informatie?
Neem dan contact op met Johan de Ruiter (club
coördinator) 06-1296 2409 of per mail naar
johan.de.ruiter@hggop.nl
Maar neem ook gerust contact op als je interesse hebt in
clubwerk voor andere leeftijden. We kijken uit naar je
reactie!
O ja, wanneer iedereen denkt dat er wel iemand zal
reageren…. dan reageert er dus niemand… 😉
Aarzel dus niet en reageer, het is namelijk super tof om
met onze jongeren uit onze gemeente te werken, en
vrijwilligers blijven altijd nodig!
Gemeenteavond – visiedocument
We nodigen de hele gemeente uit op woensdag 3 april om
met elkaar het visiedocument te ‘beleven’. Het wordt een
soort gemeenteavond waar we het visiedocument verder
willen presenteren. Maar… het wordt geen droge informatie
avond. We gaan u meenemen in de woorden van het
visiedocument. We hopen dat we de lijnen uit dat document
mee kunnen geven aan u als gemeentelid. Dat het een
beetje in ons kerkelijk DNA komt te zitten. Er volgt nog

meer informatie later. Maar wilt u deze avond vast in uw
agenda schrijven!

Alvast bedankt voor je hulp!
Mocht je vragen hebben mail dan naar oppas@hggop.nl

Het Jaarproject
Deze week is er weer een transport naar Hongarije.
Spullen zijn gesorteerd door de Follow Me groep, gaaf dat
jullie meehelpen aan het jaarproject en zo de kringloop in
Hongarije ondersteunen!
Het thema van deze maand is persoonlijke verzorging en
schoonmaakartikelen. Draagt u op deze manier uw
steentje bij? Of lijkt het u leuk om op een andere manier
betrokken te zijn bij het jaarproject (dit kan op vele
manieren), laat van u horen!
Dit kan bij: Marja, Angelina, Hans, Kees & Rianda, Marius,
Ronny en Jorrit

Eetmoment met wijk 6
Beste wijkgenoten,
Wegens succes bij de andere wijk durven wij het aan om u
uit te nodigen voor een gezellig eetmoment met elkaar als
wijkgenoten.
Om 18.00 uur tot 20.00 uur kunt u op woensdag 10 april
aanschuiven in de Schoolstraat 4 ( de Rehobothschool )
Neem zelf u prakkie , en/of broodje, drinken, bestek en
borden mee en schuif gezellig aan voor ontmoeting en
onderlinge verbondenheid.
Wij hebben er zin in.
Voor vragen, bel / app gerust : 06-23 96 88 96
Henk en Margreet Bakker

Gemeenteweekend
Nog een paar maandjes en dan is het zover. Van 17 tot en
met 19 mei gaat een grote groep gemeenteleden een
weekend met elkaar weg. Tijd voor ontmoeting, bezinning
en ontspanning. Daar wilt u toch zeker ook bij zijn? Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar, dus meld u nu aan op
gemeenteweekend@hggop.nl . Met vriendelijke groet,
Wineke van der Priem.
Aanpassing tijden Bus EO-Jongerendag en thema
bekend!
Op zaterdag 25 mei 2019 vindt weer de EO-Jongerendag
plaats; dit keer in AHOY in Rotterdam. Het thema van
deze dag is ondertussen bekend, en is BEAM the Light!
En met onder anderen Hillsong Young & Free belooft het
een mooi feest te worden!
Vanuit de Hervormde Gemeente Giessenburg wordt er
ieder jaar vervoer (bus) geregeld. Wij sluiten ons daar
weer graag bij aan. Wil je met de bus mee, dan moet je je
opgeven! Dat kan als volgt:
1) Stuur een
mail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com
2) Vermeld je naam / namen en daarbij behorende
mailadres(sen).
3) Vermeld ook je mobiele telefoonnummer!
Heenreis: zaterdag 25 mei rond 12:00 uur vanaf het
Tilplein, Giessenburg. Terugreis: vanuit Rotterdam 's
avonds na afloop rond 21:30 uur. Kosten: € 7,50 p.p. voor
een retourtje. Contant betalen voor het instappen!
LET OP: je kaartje voor de EOJD / stadion moet je zelf
regelen!!! Dat kan via beam.eo.nl/eo-jongerendag-2019
Stille week
In de stille week organiseren we bezinningsmomenten.
Iedere avond van maandag 15 april t/m donderdag 18
april. Het begint om 19:15u en duurt ongeveer een half
uur. Het thema is “Jezus… (was God, deed afstand, werd
mens en was gehoorzaam)”. In een bezinningsmoment
worden liederen gezongen die passen bij de lijdenstijd, we
lezen uit de Bijbel, we bidden, er zijn stille momenten en
we luisteren naar een korte meditatie. Welkom.
Schoonmaak speelgoed oppas
Het speelgoed van de oppas is weer toe aan een goede
schoonmaak!
Help je ook een handje mee?
We willen het speelgoed schoon maken op
maandagochtend 25 maart om 9.00 uur in de oude
school.
Mocht je op bovenstaand moment niet in de gelegenheid
zijn om te komen, wil je dan een bak met speelgoed mee
nemen op zondag 24 maart (dus vandaag) en deze de
volgende zondag weer terug zetten bij de oppas?

Geen gelegenheid op de 10de april?
Misschien dan de andere vastgestelde avonden:
15 mei 12 juni 10 juli
Passiedienst
In onze kerk houdt dominee N. van den Houten uit Ede een
meditatie tijdens de Passiedienst in de avonddienst op 7
april. Ons kerkkoor 'Vita Nova' zingt in deze Passiedienst
o.a. de zeven kruiswoorden. Allen hartelijk welkom.
Aan de Ouderen in onze gemeente
Dinsdagmiddag 16 april 2019 is er weer de Paasviering
met de HVD. De dames van de HVD brengen de
uitnodigingen bij u langs.

Agenda
Zaterdag 23 maart
o 20.00 : Kampvuuravond, Camping Slingeland (zie
bericht)
Maandag 25 maart
o 09.00: Schoonmaken speelgoed oppas (zie bericht)
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL
o 20.00: Wijkkring wijk 8C (zie bericht)
Dinsdag 26 maart
o 19.00 – 20.30: Jaarfeest Club Immanuël in de Rank,
Giessenburg (zie bericht)
o 19.45: Koor ‘Vita Nova’
Woensdag 27 maart
o 20.00: Groeimomenten
Donderdag 28 maart
o 17.30: Wijkkring wijk 3 (zie bericht)
o 19.00 – 20.00: Follow Me (thema avond)
o 20.00: Wijkkring Wijk 8A bij Sjaak + Henriëtte Vroom
o 20.30 – 22.00: Belijdeniscatechese

