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basisprogramma

Op Stille Zaterdag 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.

Stille Zaterdag
11 april 2020

Van harte welkom op de Ouder-Peutergroep op
woensdagmorgen in zaal 1 van De Rank.
Woensdag 25 september starten we weer
Vanaf 09.00 uur zijn jullie welkom.
Op deze ochtenden is er volop ruimte en speelgoed voor
de kinderen om te spelen en voor de ouders om elkaar te
spreken over alledaagse en serieuze onderwerpen.
Ook zingen we tussendoor met elkaar en luisteren we
naar een verhaal uit de bijbel.
Voor vragen app of bel gerust naar: Jorieke Dubbelman 
06-49642995/0184-653310

Peutergroep
woensdagmorgen
09:00, de Rank

“Kom en Doe Mee”. Een gezellige, praktische,
zinvolle, muzikale, ontroerende avond met de
vrouwen uit onze gemeente.
Weet je welkom!

Vrouwen event
8 november 2019

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.

Sing-in
10 november, 9 februari, 10 mei.

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 drie sessies te organiseren en de door
Tom Wright geschreven biografie over Paulus als
‘leermiddel’ te gebruiken. Heeft u interesse? Laat dit dan
weten middels een e-mail
aan vt@hervormdgiessenburg.nl

Een spade dieper

Voor opvoeden geldt het principe: Als je snel wilt ga je
alleen, wil je ver ga dan samen!
In gesprekken met andere ouders ontdek je dat het met
elkaar praten over de kinderen aanmoedigt weer aan de
slag te gaan als je het even niet ziet zitten.
Het opvoeden van kinderen is natuurlijk meer dan het
uitproberen en toepassen van methoden, dat heb jij ook
allang ontdekt. Het met elkaar optrekken valt soms tegen,
en het gedrag dat het kind laat zien, is niet altijd dat wat
de deskundigen beloven. Dan is het fijn om ervaringen
uit te wisselen. Samen met andere opvoeders, want er
zijn nu eenmaal situaties waar je alleen of met z’n
tweeën niet uit komt.
Zie het als een onderhoudsbeurt voor je gezin. Niet
omdat er problemen zijn, maar om ze te voorkomen.
In afhankelijkheid van de Hemelse Vader, want als Hij de
leiding heeft, is jouw gezwoeg niet tevergeefs. 
Deze avond (geloofs)opvoeding (gericht op gezinnen met
kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar) staat onder leiding
van Bert Reinds  (www.meandmyhouse.nl)
 

Het geloof in de opvoeding
9 oktober - 19:45, de Rank

U wordt van harte
uitgenodigd, en neem
ook vrienden en
bekenden mee!



Hoe lees je de Bijbel? - Dit onderwerp raakt vragen als: Hoe kan
het dat Bijbelgetrouwe christenen op grond van dezelfde Bijbel tot
verschillende visies op allerlei gebied komen? Bijvoorbeeld rondom
ethische kwesties, denk aan een vraagstuk als 'kunstmatige
intelligentie'. De discussies rond abortus of voltooid leven. Of
overwegingen m.b.t. de positie van de vrouw in kerk en
samenleving, of aan de verschillende visies op de eindtijd.
Samenvattend: Hoe kan ik/kunnen wij op een verantwoorde manier
in de Bijbel op zoek gaan naar Gods wil, naar Zijn stem vandaag
de dag. 
Metta Wierenga zal evenals vorige jaren de avonden leiden. 
Een globale verdeling van de onderwerpen:
1. Het grote verhaal van de bijbel en het doel van de Bijbel (17-10, de
Rank)
2. Wat is de bijbel voor boek, hoe lees ik de diverse genres in de
Bijbel (31-10, de Stigt)
3. Praktische toepassing van het bovenstaande op het boek
Leviticus (14=11., Oude School)

Rondreis door de bijbel
17 oktober, 31 oktober en 14 november

Viva de kerk!Als gemeente samen nadenken
hoe we als kerk kunnen groeien en het
evangelie op een aanstekelijke manier kunnen
uitdragen. Dat  hebben we afgelopen dinsdag
10 september gedaan. Tijdens de eerste avond
rondom het boek ‘Viva de Kerk’ van Henk
Stoorvogel bespraken we de thema’s ‘Jezus en
Zijn woord centraal stellen’ en ‘radicaal
discipelschap’. Het was goed elkaar te
ontmoeten. We kijken uit naar de komende
avonden; woensdag 16 oktober, donderdag 14
november, donderdag 12 december. Op de
laatste avond zal Henk Stoorvogel, schrijver
van het boek, met ons bekijken hoe we de
aangereikte principes in onze eigen gemeente
kunnen toepassen. Van harte welkom! Ook als
u niet alle avonden aanwezig kunt zijn.

Viva de kerk!
10 september, 
16 oktober, 
14 november, 
12 december

Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of we in Giessenburg een cursus Theologie-Vorming-Geloof willen
organiseren. Daarover is nagedacht, echter in de regio wordt op diverse plaatsen al een dergelijke cursus
georganiseerd. We verwijzen graag naar Wijk en Aalburg. Onderstaand een beknopte beschrijving. Meer informatie op
de website www.cursustvgaalburg.nl
De cursus TVG is een inspirerende, leerzame cursus over Bijbel, geloof en praktijk. Er worden binnen de drie thema’s
zeven vakken gegeven: Bijbel (Oude Testament en Nieuwe Testament) Geloof (Dogmatiek/Geloofsvragen,
Kerkgeschiedenis en Wereldgodsdiensten) Praktijk (Praktische Theologie en Ethiek).
De lessen worden vanaf half september 2019 tot half april 2020 iedere week gegeven op donderdagavond in het
Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Een vooropleiding is niet nodig. De cursus is voor iedereen toegankelijk.
Wat levert de training u op?
– Opdoen en verdieping van kennis van de Bijbel.
– Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
– Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied.

CURSUS THEOLOGIE – VORMING – GELOOF

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?
Avond 1:. Zelf verbinding maken. Wat heb je de
ander te bieden?
Avond 2.: Aansluiten bij de ander. Wat betekent
de ander voor jou?
We gebruiken suggesties uit 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.

Zien en gezien worden
23 januari en 13 februari - 19:45

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

Een thema dat de gemoederen aldoor bezig
houdt. Ook binnen de kerkenraden van de
gemeenten Giessen-Nieuwkerk en Giessen-
Oudekerk wordt hierover regelmatig van
gedachten gewisseld. Hieruit is voortgekomen dat
we graag meer informatie willen vergaren. Dit, op
basis van vragen die door kerkenraadsleden
ingediend zijn. 
We hebben Herman van Wijngaarden, deskundig
op dit gebied, bereid gevonden om met ons na te
komen denken over het thema. Graag willen we
dit samen met belangstellenden uit de beide
gemeenten doen. U/jij mag dit bericht dus als een
uitnodiging beschouwen. De avond wordt
gehouden op DV woensdag 27 november. Nadere
informatie volgt.

Homoseksualiteit
27 november


