
V&T

Programma voorjaar 2020

Beste gemeenteleden, in deze f lyer een
overzicht van V&T-activiteiten in het
voorjaar.  Luchtig en ook met diepgang.
Luisteren en ook meedoen. Voor ervaren
gelovigen en ook voor zoekenden. Voor
ouderen en zeker ook met- en voor
jongeren.  Steeds met het doel om ons
toe te rusten en (als gevolg daarvan) te
vormen. Om ons om-te-vormen, richting
veranderend de Here Jezus te volgen.  
 
Een l iedtekst van Sela waar we ons in
dit  verband graag bi j  aansluiten “Zie ons
hopen, hoor ons bidden, doe een
wonder in ons midden. Jezus,  één woord
is genoeg.  Spreek Heer,  Uw woord is
genoeg”.
 
Let er aub op dat het in veel  geval len
gaat om vri je en kosteloze inloop, maar
ook zi jn er activiteiten waarvoor we u
en jou vragen om vooraf aan te melden.
Dit in verband met te verwachten grote
belangstel l ing en/of  vanwege
organisatorische achtergrond. 
 
Graag ontmoeten we u ti jdens één of
( l iefst ‘-)  meerdere van deze
bi jeenkomsten. 
 
Met een hartel i jke groet van de V&T
commissieleden.

- januari -
23 januari  - Zien en gezien worden (1)
30 januari  - Een spade dieper (1 )
 

- februari  -
4 februari  - Voorbereidingsavond Chadash
6 februari  - Een spade dieper (2)
11  februari  - Grip op alcohol
12 februari  - Poëzie  in Bi jbels l icht
13 februari  - Zien en gezien worden (2)
16 februari  - Sing-in
 

- maart  -
5 maart - Orgaandonatie
12 maart - Spiritualiteit  (1 )
19 maart - Homoseksualiteit
26 maart -Spiritualiteit  (2)
 

- april  -
2 apri l  (onder voorbehoud) - Bonhoeffer 75
11 april - Stille zaterdag, muziek en overdenking
18 apri l  -  Mannenontbi jt
 

- mei  -
10 mei - Sing-in
29 mei t/m 1 juni  - Opwekking
 

- juli  -
11  -  17 jul i  -  Chadash



Zien en gezien worden

Hoe zijn we verbonden of hoe kunnen we ons
verbinden met anderen? Binnen en buiten de
gemeente? Verbondenheid met andere mensen is
voor iedereen een levensbehoefte. Toch zijn er veel
mensen die dit missen. Wat kun jij in je eigen
omgeving doen om meer met anderen in verbinding
te komen? Over dit thema worden vanuit de diaconie
twee avonden belegd. 
 
Avond 1 op donderdag 23 januari. Zelf verbinding
maken. Wat heb je te bieden voor de ander?
Avond 2 op donderdag 13 februari. Aansluiten bij de
ander. Wat betekent de ander voor jou?
 
Er wordt gebruik gemaakt van het boekje
“Schatzoeken” om hier verder over na te denken.
Met een vooral interactieve opzet/uitwisseling
willen we de gemeenteleden (meer) bewust maken
over verbinding naar en met mensen die dat goed
kunnen gebruiken. 
 
De bijeenkomsten zijn in De Rank,  Dorpsstraat 55.
(Zaal 1). 19.45 uur Inloop met koffie 20.00 uur - 21.30
uur . Programma met korte inleiding en bespreking.
Het gaat om twee avonden, die beiden of apart
kunnen worden bezocht. Alle belangstellenden zijn
van harte welkom.

Homoseksualiteit

Als kerkenraad hebben we op 27 november jl. onder
leiding van Herman van Wijngaarden, werkzaam voor
de HGJB en deskundige op dit gebied, over
homoseksualiteit nagedacht.
Onder andere kwamen thema’s als “Jezus over
seksualiteit”, “welke signalen zenden wij uit” en
“homoseksualiteit en de christelijke gemeente” aan
de orde.
 
Op DV donderdag 19 maart organiseren we een
avond voor de hele gemeente, wederom onder
leiding van dhr. van Wijngaarden. 
Hij geeft ons stof tot nadenken, zal ons
belangwekkende informatie verstrekken en al
doende krijgen we een kader mee om elkaar in de
volle breedte van de gemeente te respecteren en
liefdevol met elkaar om te gaan.
 
Welkom aan alle belangstellenden. Mocht u mensen
in uw omgeving, ook niet-gemeenteleden, kennen
die eveneens geïnteresseerd zijn nodig hen dan
gerust uit. Donderdagavond 19 maart. De Rank, zaal
1. Aanvang 20:00 uur

Een spade dieper

Wie was Paulus? We kennen de apostel Paulus van
zijn ‘pennenvruchten’, de brieven die in de Bijbel
zijn opgenomen. Maar wie was Paulus zelf, wat is
zijn voorgeschiedenis, wat dreef hem om eerst de
volgelingen van Jezus op te jagen en te doden en
vervolgens één van hen te worden? Graag willen
we samen met belangstellenden op zoek gaan naar
de persoon achter de naam. Wellicht gaan we, door
de persoon en de achtergronden te verkennen,
(nog) beter begrijpen wat hij schreef aan
gemeenten, aan personen én aan ons. 
Het voornemen is om twee sessies te organiseren
en de door Tom Wright geschreven biografie over
Paulus als ‘leermiddel’ te gebruiken. Maximaal 12
personen kunnen deelnemen. Heeft u interesse?
Laat dit dan weten middels een e-mail
aan vt@hervormdgiessenburg.nl
30 januari en 6 februari, 20:00 @ de Rank

Chadash

De bergen op, de dalen in, vooruit met flinke tred.
Of iets kalmer aan, want er moet nog wel lucht zijn
voor het onderlinge gesprek. Op de fiets en rond
de Bijbelstudie. Fietsen met Chadash is dan ook
geen wedstrijd, maar ontdekken en grenzen
verleggen. Letterlijk op de fiets, maar ook
geestelijk.
11 juli vertrekt er een ploeg vanuit Giessenburg en
Wijngaarden voor 6 dagen naar Vaujany. Je kunt
nog mee. Op 4 februari is er om 20:15 uur in de
Rank een voorbereidingsavond voor
geïnteresseerden (mogelijke deelnemers) en voor
deelnemers. Heb je vooraf al wat vragen of wil jij je
opgeven, neem dan contact op met ds  J. Holtslag.

Bonhoeffer 75

In het voorjaar van 2020 is het 75 jaar geleden dat
Dietrich Bonhoeffer werd omgebracht. Zijn
gedachten en pennenvruchten, liederen en
gedichten zijn nog steeds van groot belang. Het
voornemen is om een avond te organiseren waarin
dit alles bij elkaar komt. Gedacht wordt aan een
‘cultureel karakter’, waarbij muziek, poëzie, lezing
en ook kunst (een beeld zegt meer dan…) een rol
spelen. Voorgenomen voor 2 april 2020.



Spiritualiteit en zingeving

Volgens moderne opvattingen bestaat de mens uit
niet meer dan een lichaam en een brein. En bestaat
het leven uit werken, eten, slapen, consumeren en
recreëren. En is er daarna niets…
Oei, is dat alles? Daar zou je somber van worden.
Maar dat hoeft gelukkig niet. Naar we geloven heeft
God een hogere bedoeling gehad toen Hij de mens
schiep. Zowel met de mens zelf als met het leven.
 
Als een vervolg op de cursusavonden (voorjaar 2019)
over Mindfulness door Philip Troost willen we 
 gedurende twee sessies met elkaar nadenken over
spiritualiteit en zingeving. Enkele jaren geleden
noemde niemand dat woord ‘spiritualiteit’, maar nu
is het plotseling weer in de mode. Daar zitten goede
kanten aan, maar ook is er een risico want
vanuit allerlei richtingen wordt geprobeerd om
aandacht te trekken en een graantje mee te pikken…
 
Eh, het woord spiritualiteit is inmiddels 4 keer
genoemd, maar wat is dat nu eigenlijk precies? Niet
eenvoudig om dit hier in een paar rake zinnen weer
te geven. Weet u/jij wat? Laten we gezamenlijk op
zoek gaan naar de betekenis van spiritualiteit voor
ons leven! Ds. A.J. Plaisier komt twee avonden naar
Giessenburg om hierover met ons na te denken. Hij
is dan wel zeer ‘verdiept’ in het thema, maar spreekt
er heel toegankelijk over. Da’s mooi voor ons. En, wij
niet alleen luisterend… maar zeker ook als
deelnemers.
 
Bij deze de hartelijke uitnodiging om de
donderdagavonden 12 en 26 maart alvast ‘aan te
tekenen’ in uw en jouw agenda. Uitnodigingen zullen
regionaal verspreid worden. Daarom is vooraf
aanmelden gewenst. Dat kan nu al via e-mail
vt@hervormdgiessenburg.nl Plaats van handelen is
de Rank. Nadere informatie volgt via de Zaaier en de
nieuwsbrief.

Thema-avond 12+  ‘Grip op Alcohol’

We zullen deze avond met de jeugd gaan praten over
alcohol. Hoe kom je als jongeren in aanraking met
alcohol. Wat vind je er zelf van? En waarom lijkt
alcohol drinken zo gewoon te zijn? Alcohol drinken
op jonge leeftijd heeft schadelijke gevolgen. Het
lichaam is nog in de groei en alcohol tast de werking
van diverse organen aan. Ook heeft alcohol een
negatieve invloed op sportprestaties. 
De zorg rondom (vroeg) alcoholgebruik leeft ook
onder de ouders/verzorgers binnen Giessenburg. We
vinden het belangrijk dat jongeren weten welke
risico’s er zitten aan alcoholgebruik, daarom
organiseren we op dinsdagavond 11 februari een
thema-avond ‘Grip op alcohol’ voor alle jeugd van 12
t/m 18 jaar uit Giessenburg/Giessen-Ouderkerk.
Stichting Chris en Voorkom! zal deze interactieve
avond leiden. Naast een trainer zal ook een
ervaringsdeskundige aanwezig zijn. Een avond die
verre van saai zal zijn!
 
Datum: dinsdag 11 februari
Locatie: De Rank, Dorpsstraat
Tijd 12 t/m 15 jaar: inloop vanaf 18:45 uur. Programma
van 19:00 – 20:00 uur
Tijd 16 t/m 18 jaar: inloop vanaf 19:55 uur. Programma
van 20:10 – 21:10 uur

Poëzie in Bijbels licht

Een jaarlijks terugkerende traditie. Een avond
waarop we de gedichten bespreken die we gezocht
hebben bij het thema dat voor de kerkelijke
activiteiten is gekozen. Dit jaar: “Kom, doe mee!”. 
 
Datum: 12 februari ten huize van Peter den Dikken,
Joh.de Kreijstr. 10. Inloop 19.45 uur.
 
Wilt u/jij weten hoe het een en ander in zijn werk
gaat, mail dan naar annemarieverspuij@live.nl

Orgaandonatie

Op 1 juli gaat de wetswijziging in. Dan is iedereen
orgaandonor tenzij anders aangegeven. Heeft u er al
over nagedacht? Voor enkelen van u zal het geen
vraag zijn. Een helder ja of een duidelijk nee. Velen
zullen hun vragen hebben. Op grond waarvan maak
ik mijn keuze. Zijn er Bijbelse lijnen te trekken?
Namens de NPV zal Hermina Burger-de Pater ons
hierbij helpen. Zij zal 5 maart in de Rank hierover
een lezing verzorgen. Iedereen van rond de 18 jaar
en ver daarboven is van harte welkom. De zaal is
open om 19:45 uur en we beginnen om 20:00 uur.



Stille Zaterdag – muziek en overdenking

Op Stille Zaterdag, DV 11 april, willen we bij elkaar
komen om met elkaar te gedenken wat Jezus voor
ons deed. Om met elkaar te lezen uit de Bijbel, te
luisteren naar muziek, om met elkaar te zingen. En
om stil te zijn. 
Verschillende gemeenteleden zullen aan dit
muzikale moment hun medewerking verlenen.

Sing-in

Zomaar een paar keer per jaar is er de gelegenheid
om na de avonddienst elkaar te ontmoeten en
samen liederen te zingen in de kerk. Het zijn
bijzonder mooie momenten. We delen zingend het
geloof met elkaar en prijzen God. 
Allen, jong en oud, van harte welkom.

vt@hervormdgiessenburg.nl www.hervormdgiessenburg.nl/vt

Mannenontbijt

Vroeger was alles beter… nou, daar wordt
verschillend over gedacht. Maarre, we gaan wel één
traditie in ere herstellen, jawel het mannenontbijt…
De bedoeling is om er een mix van gezelligheid,
lekker eten/drinken én een goed inhoudelijk
onderdeel van te maken. Een deel van de Chadash
fietsgroep gaat ons natje en droogje verzorgen, dat
komt ongetwijfeld goed. 
 
Voor het inhoudelijke deel hebben we Reinier van den
Berg uitgenodigd. Reinier, voorheen vooral bekend
als weerman, is tegenwoordig intensief betrokken op
het thema 'duurzaamheid' en dat vanuit een
christelijke achtergrond. Hij zal een lezing verzorgen
over… tja, we noemen maar even wat steekwoorden:
economie, wat verstaan we eigenlijk onder “goed
leven” en rentmeesterschap (hierin begrepen: klimaat
en milieu). 
 
Aansluitend kunnen we Reinier bevragen en met
elkaar doorpraten. Zaterdagmorgen 18 april,
ontvangst vanaf (schrik niet) 08:00 uur, een eindtijd
is er niet echt, maar Reinier heeft z’n agenda tot 11:00
uur geblokt. 
 
Vooraf aanmelden is nodig
(mail: vt@hervormdgiessenburg.nl) en we vragen een
bijdrage in de kosten ad 5 euro. Welkom!

Opwekking

Opwekking, vorming & toerusting met 'mini-
Giessenburg' op de camping 
In het pinksterweekend (29 mei t/m 1 juni) is er in
Biddinghuizen de 50e editie van de
Opwekkingsconferentie. Ga eens mee en ervaar hoe
het is om met zoveel christenen God te loven! Lijkt
het je wat massaal en wil je graag ook wat
rustmomenten? Dan is het kamperen extra prettig,
omdat je op de camping een eigen uitvalsbasis hebt
met een groep mensen uit Giessenburg. Iedereen
kampeert zelf met eigen tent, camper of caravan,
maar we staan naast elkaar. Dus zoveel als je zelf
wilt, zoeken we elkaar op voor een kopje koffie, een
goed gesprek of bezoeken we samen een
programmadeel.  Wil je je nu alvast inlezen, kijk dan
op opwekking.nl. De voorgaande jaren was er ook
een app. Die van 2020 is (nog) niet beschikbaar. De
app van 2019 geeft wel een indruk van de vele
programmamogelijkheden.  
 
De opgave start 1 februari
Hoe ga je mee? Vanaf 1 februari kun je je aanmelden
bij de stichting Opwekking via www.opwekking.nl.
Het verstandig om dit dan zo snel mogelijk te doen;
Hoe eerder ieder groepslid zich aanmeldt,
hoe gunstiger de veldindeling van de hele
groep. Daarnaast loopt de prijs langzaam op. Twijfel
je over de hoeveelheid eenheden (bijvoorbeeld
tenten), geef dan het hoogste aantal op dat je in
gedachten hebt, de prijs blijft hetzelfde. Heb je een
groot kampeermiddel, geef dan een extra eenheid
op om voldoende ruimte te krijgen. Ben je jonger
dan 18 jaar, ook dan ben je van harte welkom!
Voordat je je opgeeft, neem contact op met Hubert
& Miranda (info zie hieronder).
 
Bij de groep van Giessenburg
Wil je meegaan met de groep van onze gemeente?
Meld je dan ook aan bij Hubert & Miranda Schippers
(tel. 06-18121640, mail henmschippers@hotmail.com)
Stuur daarbij een kopie van de bevestiging van
aanmelding bij Opwekking, je e-mailadres en
mobiele telefoonnummer. 
 
We kijken er naar uit!
Hubert & Miranda

Gods Gift: Music

Speel je een muziekinstrument of houd je van
zingen? En lijkt het je leuk om een keer met anderen
muziek te maken? Kom dan naar de muzikale avond
voor jongeren van 12 tot (ongeveer) 21 jaar waarin
we op zoek gaan naar en genieten van elkaars
talenten. Verdere informatie volgt.


