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Focus – het woord valt sinds kort regelmatig
in onze kerkelijke gemeente. Waar gaat het
over? Wel, het is de wens dat we de
komende 2 á 3 jaar met elkaar in gesprek
zijn over wie God is in ons leven en over wat
het betekent om Jezus Christus te (leren)
kennen en met Hem te leven. Én hoe wij in
het leven van alledag geloofwaardige
getuigen van Hem kunnen zijn. Samen met
de IZB willen we hier de komende periode
extra aandacht aan schenken.
 
Onze traditioneel wat gesloten
geloofscultuur geeft er aanleiding toe. Ook
wordt regelmatig genoemd dat het goed is
om ons na de (deels) achterliggende corona-
periode waarin ons hart en leven 'verdeeld'
werden, bewust te richten op Hem die ons
leven, zin en richting wil geven. Fijn dat er
vanuit de gemeente hierover veel positieve
geluiden zijn!
 
Als werkgroep Vorming & Toerusting willen
we met onze initiatieven in de komende
periode nauw aansluiten bij het Focus
traject. De rode draad hierin is dat we met
elkaar in gesprek gaan over de thema's die
ons vanuit Focus aangereikt worden. Dit zal
voor een groot deel via bestaande kringen
en overige activiteiten verlopen.
 
Sommige bekende V&T-activiteiten zullen in
de komende periode geparkeerd worden
om ruimte te maken, zodat we niet
overorganiseren. Ook kan het zijn dat
bestaande activiteiten gekoppeld worden
aan het Focus traject, bijvoorbeeld het
mannenontbijt.

In deze flyer is informatie opgenomen over
het programma voor de komende periode.
In sommige gevallen al heel concreet,
andere initiatieven worden nog uitgewerkt
en in die gevallen zullen we u/jou in een
later stadium via Nieuwsbrief, Zaaier en
Facebook in kennis stellen en uitnodigen.
We realiseren ons terdege dat alle
voornemens Deo volente, zo God het wil en
wij leven, zijn. Laten we hopen op en bidden
voor goede ontmoetingen.

Het voornemen is om op deze diensten aan
te sluiten met een gesprekskring, zodat we
het thema in kleine samenstelling verder uit
kunnen diepen. Er is een brochure
beschikbaar waarmee we op gang
geholpen worden d.m.v. gedeelten uit de
Bijbel, liedteksten, stellingen en vragen.
Mooi is dat! De organisatie van deze
gesprekskringen vindt momenteel plaats.
Zeer binnenkort meer hierover…
 
We stellen ons voor dat zo’n kring uit
maximaal 12 personen bestaat. Indien
wenselijk kunnen er meerdere kringen
starten.
 
Op het moment van schrijven is vers-van-
de-pers bekend gemaakt dat per 25
september de 1,5 mtr. regel zal vervallen. Dat
geeft ons gelukkig weer de mogelijkheid
om in groepen bij elkaar te komen!

26 september
17 oktober

7 november
21 november
5 december

Ont-moeten
Verwondering
Verlegenheid
Verlangen (jeugddienst)
Verwachting

Focus gesprekskring



Het voornemen is om op zaterdagochtend
6 november een 'Crea-beurs' in De Rank te
houden, waarbij creaties van
gemeenteleden verkocht zullen worden
voor de kerk + nog te bepalen goed doel.
Wanneer we definitief weten of én in
welke vorm dit door kan gaan, informeren
wij u uitgebreider over deze ochtend en
het aanbod van creaties. Noteert u deze
ochtend alvast in de agenda? En wanneer
u creaties thuis heeft en deze ook wilt
verkopen, neem dan contact op met
Wendy van Tuijl, 0184-651714 of 06-
40102351. Van harte welkom!

CREA-BEURS
6 november 2021

Thema-avond catechisatie

Er wordt een speciale thema-avond voor
alle catechisatiegroepen vanuit V&T
georganiseerd.
Het thema van deze avond is 'Luisteren
naar Gods stem'. Heb je wel eens iets van
de Heilige Geest gemerkt in je leven?
Misschien denk je wel: De Heilige Geest,
wie is dat? Werkt Hij vandaag de dag dan
nog steeds? Met deze vragen gaan we
tijdens de avond aan de slag.
Corine Zonnenberg (Youth for Christ,
Bijbelborrels.nl) zal deze thema-avond
leiden.
Let op: de catechesegroepen van de
dinsdag in die week worden ook op deze
maandagavond verwacht. Hun vaste
avond op dinsdag vervalt in deze week.

24 januari 2022
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In onze gemeente zijn verschillende
Bijbelkringen. Voor ieder die dat wil is er de
mogelijkheid aan te sluiten bij één van
deze kringen. Op de kringen zal ook met
elkaar gesproken worden over het traject
'Focus'. Hoe richten we in ons leven de
aandacht op wat écht belangrijk is? Hoe
kan Jezus in ons leven de centrale plek
krijgen? Wilt u zelf een kring starten of
heeft u een boek dat u graag wilt
bespreken. We horen het graag en helpen
graag mee in de organisatie. Wilt u weten
welke kringen er zijn en dat we even
meedenken welke kring het best past.
Welkom! U kunt bellen; 0184 630020 of
mailen naar vt@hervormdgiessenburg.nl
of stap even binnen bij Willemieke op
Wilheminalaan 47!

Bijbelkringen

We hebben weer veel zin om te starten
met de ouder-peutergroep. Ouders en
kinderen die (nog) niet naar de basisschool
gaan, zijn van harte welkom!
Vanaf 09:00 uur is zaal 1 in de Rank open
en is er koffie en thee. De kinderen hebben
alle ruimte om te spelen. Tussendoor
luisteren we naar een Bijbelverhaal en
zingen en dansen de kinderen terwijl we
mooie Bijbelse liedjes zingen. Rond 10:30
uur ruimen we met elkaar op.
Aanmelden is niet nodig. We vinden het
heel fijn als je aanschuift!
We starten vanaf woensdagochtend 29
september, iedere woensdagochtend
m.u.v. de schoolvakanties.
Voor vragen of opmerkingen of iets anders
mag je bellen naar Annemieke Aalbers
0184-654366 of 06-14464875 een
whatsapp bericht mag ook.

Ouder-peutergroep
vanaf woensdag 29 sept..
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Er staan mooie en leuke sing-ins op ons te
wachten het aankomende seizoen. Hierin
worden prachtige liederen gezongen in
combinatie gebracht met de Bijbel.
Ben je nou ontzettend enthousiast
geworden voor de aankomende sing-ins,
geef gerust betekenisvolle of mooie
nummers door aan de V&T commissie of
geef ze door via de mail:
wfaro@hetnet.nl

Sing-in
Een ervaren fietser hoef je niet te zijn.
Misschien is het juist wel een uitdaging om
jezelf tegen te komen tijdens de
beklimming van de Franse Alpen en
grenzen te verleggen. Jezelf te overwinnen
en het dal achter je te laten. Jongeren en
ouderen worden dan ook aangespoord om
na te denken om van 13-19 augustus 2022
mee te gaan naar Vaujany en onder
andere Alpe d'Huez en de Col de la Croix-
de-Fer te  beklimmen.
Wat is nodig? Naast een racefiets, een
helm en een bril voor de afdaling. Verder
een Bijbel.
Want hoe goed is het de klim te
volbrengen en jezelf te overwinnen in het
licht van het beklimmen van 
de heuvel Golgotha door 
Jezus en de overwinning 
die Hij behaald heeft.
Meer informatie en 
aanmelding via ds. Holtslag.

Chadash 2022
13 - 19 augustus 2022

Bij de vorige gelegenheid kwamen we
naar je toe. Nu is het echt weer de wens
om het mannenontbijt in de Rank te
houden. De bedoeling is om er een mix
van gezelligheid, lekker eten/drinken én
een goed inhoudelijk onderdeel van te
maken. De mannen van de Dikke Banden
Fietsgroep gaan ons natje en droogje
verzorgen, dat komt ongetwijfeld goed.
Tijdens het inhoudelijke deel bespreken
we het thema 'Geloof en Werk'.
Zaterdagmorgen 13 november, ontvangst
vanaf (schrik niet) 08:00 uur, een eindtijd is
er niet echt. Vooraf aanmelden is nodig
(mail: vt@hervormdgiessenburg.nl) en we
vragen een bijdrage in de kosten ad 5 euro.
Welkom!

Mannenontbijt
zaterdag 13 november
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In 2021 werden gedichten uitgezocht en
werd er uitgekeken naar de avond waarop
we die gedichten met elkaar konden
bespreken. Maar helaas bleef het bij de
voorpret van het zoeken en zelf de
gedichten lezen die anderen opgezocht óf
gedicht hadden. In 2022 hopen we weer
fysiek bijeen te komen. D.V. maandag 14
februari 2022 hopen we de avond van
Poëzie in Bijbels licht te kunnen houden. Er
zijn twee thema’s waarbij een passend
gedicht gezocht of gemaakt kan worden.
'Geloven is doen' is het thema van onze
gemeente dit jaar. 'Van U is de toekomst' is
het jaarthema van de PKN. Er mag gekozen
worden uit bovenstaande thema's. Het
gedicht mag gestuurd worden naar
annemarieverspuij@live.nl. Daarna
ontvangt u/ontvang jij verdere
aanwijzingen. 
Locatie: De Rank, aanvang 20.00 uur.

Poëzie in Bijbels licht
maandag 14 februari 2022

 

 

We zijn met docente Metta Wierenga en
in 3-kerken verband in overleg om ook
komend seizoen de Rondreis door de
Bijbel te organiseren. We mikken op de
periode rond de jaarwisseling. Als thema
bespreken we momenteel het begrip
'Vertrouwen' in de Bijbel. Zodra er meer
bekend is zullen we u en jou informeren.

Rondreis door de Bijbel
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Een datum is nog niet afgesproken. Toch
hier en nu al de uitnodiging om als
gemeenteleden met elkaar na te denken
over homoseksualiteit. De leiding van de
bespreking zal in handen zijn van Herman
van Wijngaarden, hij is werkzaam voor de
HGJB. Geen eenvoudig onderwerp, maar
laat dat geen reden zijn om het uit de weg
te gaan. In al onze verscheidenheid is het
goed om te beseffen dat we allemaal, in
veel opzichten, tekortschieten als we ons
leven leggen naast de hoge norm van Gods
Woord en dat voor ons allen geldt dat we
van genade moeten leven. Onderwerpen
zoals 'Jezus over seksualiteit', 'luisteren naar
homoseksuele mensen' en
'homoseksualiteit en de christelijke
gemeente' komen aan de orde. Herman
geeft ons stof tot nadenken en laat ons
meedenken en praten. Houd Zaaier en
Nieuwsbrief in de gaten…

Homoseksualiteit in de
christelijke gemeente

Op zaterdag 30 oktober 2021 houdt
sterrenkundige Heino Falcke de
Protestantse Lezing over de vraag of wij, de
mens, verantwoordelijk zijn voor de
toekomst van Gods schepping. Is die
toekomst in onze handen of in die van God?
in zijn lezing staat Falcke stil bij het uiterst
actuele en urgente thema 'duurzaamheid'.
Hij zoomt uit op de grootheid van de
schepping, de aarde, het heelal, in contrast
met de kleinheid van de mens. Om
vervolgens in te zoomen op het vertrouwen
op God en hoe dat onze houding bepaalt in
de omgang met de natuur, dieren en
mensen om ons heen. We willen de
gelegenheid aangrijpen om op
woensdagavond 3 november deze lezing
met belangstellenden te beluisteren en er
met elkaar bij een bak koffie over door te
praten. Vooraf aanmelden is gewenst. E-
mail: vt@hervormdgiessenburg.nl

Protestantse lezing -
Duurzaamheid

woensdagavond 3 november

Vrouwenbijbelstudie
We nodigen iedereen van harte uit om op
dinsdag- of donderdagmorgen naar De
Rank te komen en, na een eigen
voorbereiding thuis, de Bijbelgedeelten
met ons en met behulp van de
gespreksvragen uit het boekje De
Mensenzoon, Die dient – Ds. M. Maas, te
bespreken en te bestuderen. Dit zijn
Bijbelstudies uit het evangelie naar
Markus. Dinsdagochtend 12 en
donderdagochtend 14 oktober
behandelen we hoofdstuk 2. Vanaf 9 uur is
er koffie. We starten om 9:15 en streven
ernaar rond 11:20 af te ronden. Uitgebreide
informatie kunt u lezen op:
hervormdgiessenburg.nl/verenigingen/vol
wassenen/vrouwenbijbelstudie 
We zien uit naar mooie ontmoetingen!

12 maart 2020 verzorgde ds. A. Plaisier de 1e
bijeenkomst over dit thema. Hij hield een
boeiende lezing waar we als luisteraars
actief op konden inhaken. De 2e avond kon
destijds niet doorgaan, maar zijn
toezegging om nogmaals naar Giessenburg
te komen staat! Nu bekend geworden is dat
we de Rank weer vrijuit kunnen gebruiken
gaan we contact opnemen om tot een
afspraak te komen. Wordt spoedig
vervolgd…

Zorg voor de ziel - spiritualiteit
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