27 mei 2018
30e jaargang nr. 22

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. T. Meijer uit Puttershoek
18.00 uur: Ds. W. Markus uit Bergschenhoek
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 67 vers 2
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Psalm 5 vers 3, 6 en 7 (NB)
Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: 1 Tess 5: 12-28

18.00 uur: Ezechiël 40:1-4 en 47:1-12; Openbaring 22:1-5

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor MAF Nederland.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het Nederlands Albert Schweitzerfonds.
Volgende week zondag aan de uitgang de maandelijks extra collecte bestemd voor het College van
Kerkrentmeesters. De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
27 mei: Leen en Lydia van Anrooij – Wanda Vervoorn – Babet van Tilborg
3 juni: Jannie v.d. Beek – Angelique van Tilborg – Mieke van Eeten – Babet van Tilborg
Zondagsschool/kindernevendienst:
27 mei: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
3 juni: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4
Kerk: groep 7/8
Lied zondagsschool mei: Psalm 116 vers 1
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
Kerkauto:
27 mei: Dik Davelaar  441919

3 juni: Arno Versluis  06-20152155

Bloemengroet:
Deze week ontvangt de heer B. Scholt, Den Burcht 7, de bloemengroet van de gemeente.
Huwelijksjubilea:
Woensdag 30 mei is het 50 jaar geleden dat fam. De Wit- in ’t Veld (Twee Zalmen 24 4283 HC) is
getrouwd. Op dezelfde datum, 30 mei, mag ook fam. Schouten-Mooij (Parallelweg 64, 4283 GS) de
dag herdenken dat het 50 jaar geleden is dat ze zijn getrouwd. We feliciteren beide echtparen van
harte en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.
Huwelijk:
Op D.V. 22 juni gaan Arnold Bok en Deborah van Esch trouwen. Dit huwelijk zal kerkelijk worden
ingezegend in onze kerk door ds. Mouw. De aanvang van deze dienst is om 18.30 uur. Ze zullen
tijdelijk gaan wonen op de Maarten van Rossumweg 39, 5307HC te Poederoijen. Op de kaart staat
de volgende tekst uit Spreuken 3:3 “Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.” Als kerkenraad wensen we Arnold en Deborah een goede voorbereidingstijd op
hun huwelijk toe.
Verantwoording:
Door ouderling Teus de Groot ontvangen € 10,00 voor de H.V.D..
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: één gift van € 20,00 en één
gift van €10,00 beide bestemd voor de kerkrentmeesters. Allen hartelijk bedankt voor uw gaven.
Inloopavond beroepingscommissie:
Twee weken geleden hebben wij u geïnformeerd over de goedkeuring die wij hebben ontvangen om
een predikant te mogen beroepen. Dinsdagavond tussen 19.30 uur en 20.00 uur is er in ’t Dijkhuis de
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gelegenheid om aan een aantal leden van de beroepingscommissie vragen te stellen over de drie
documenten die zijn opgesteld ter voorbereiding op het beroepingswerk. Dit zijn de volgende
documenten:
Bijlage mutaties beleidsplan
Gemeenteschets
Profielschets van de te beroepen predikant
Alle drie de documenten zijn in te zien op onze website. Wij nodigen u van harte uit om gebruik te
maken van de inloopavond. Tevens willen wij u oproepen om namen van potentiele dominees/
kandidaten voor te dragen aan de beroepingscommissie. U kunt deze tot 3 juni sturen naar de scriba:
scriba@kerkgiessen.nl.
De kerkenraad
Theologiekring:
Maandag 28 mei om 20:00 uur komt de theologiekring bijeen aan de Andriette Peereboom 11. Aan
de orde komt Luthers geschrift “Over de slaafse wil”, blz. 467 tot en met 570 uit deel I van “Luther
Verzameld” (red. H.J. Selderhuis). In dit boekje reageert Luther op Erasmus opvatting over de vrije
wil. Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met kringleider Harry Groenenboom via 06135 693 74.
Koffiedrinken na de dienst:
Volgende week is er weer koffiedrinken na de kerkdienst. Iedereen is van harte welkom.
G.O.T. commissie
Themadienst 3 juni:
Op zondag 3 juni hebben we een themadienst om 18.00 uur in onze kerk. In deze dienst zal Pal Balogh
met ons na komen denken over het thema “I have a dream”, Waar droom jij van? Hoe zien jouw
dromen eruit? De jongerenband “Concrete” uit Sprang-Capelle zal hun muzikale medewerking komen
verlenen. Met de jongeren t/m 25 jaar willen we vooraf aan de dienst met elkaar een broodje eten in
’t Dijkhuis, om vervolgens gezamenlijk naar de kerk te gaan. Geef even een seintje aan onze
jeugdouderlingen als je mee komt eten. Jonathan van Rijswijk: 0615132789 of Gertjan Boonstra:
0636111201. Iedereen is van harte welkom in deze dienst! Neem gerust iemand mee!
Bedankt:
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, felicitaties en bloemen ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijk.
Hans en Gijsje Ermstrang
Hierbij wil ik graag allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen voor mijn
99e verjaardag. Heel fijn om zo de betrokkenheid te mogen ervaren. Het is zeer op prijs gesteld.
Hartelijke groet, T. Groeneveld, Altenahove

De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe
Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl
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