3 juni 2018
30e jaargang nr. 23

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. L. van Rees uit Hoogblokland, voorbereiding Heilig Avondmal
18.00 uur: Pal Balogh uit Zaltbommel, themadienst m.m.v. “Concrete”
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 68 vers 7 en 9 (NB)
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Op Toonhoogte 178
Begeleiding door “Concrete”

Schriftlezing:
09.30 uur: Micha 6: 1-8

18.00 uur: Romeinen 10:9-17

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor het Nederlands Albert Schweitzerfonds.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang de maandelijkse extra collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting GAIN.
Kinderoppas:
3 juni: Jannie v.d. Beek – Angelique van Tilborg – Mieke van Eeten – Babet van Tilborg
10 juni: Susanne Pulle – Rina van Vark – Daphne Spek – Babet van Tilborg
Zondagsschool/kindernevendienst:
3 juni: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4
Kerk: groep 7/8
10 juni: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool juni: Op Toonhoogte 40
Welzalig de man, die niet wandelt
Kerkauto:
3 juni: Arno Versluis  06-20152155

10 juni: Jonathan van der Ham  512082

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar Kees van Veen, Burgstraat 21b en naar Jan Hartman, Jagerspad
22.
Jarig:
Maandag 4 juni hoopt de heer G.A. van Berkel zijn 83 e verjaardag te vieren. Adres: Ridderhof 10,
4283 GN. Woensdag 6 juni is Erik Jan Verduijn jarig. Zijn adres: Markt 24, 4261 DC Wijk en Aalburg.
We feliciteren beide jarigen van harte en wensen hen Gods zegen toe voor hun nieuwe levensjaar.
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.
Koffiedrinken na de dienst:
Vanmorgen staat de koffie/thee/fris weer klaar voor iedereen. Ondertussen hebt u/jij de mogelijk om
de sociale contacten te onderhouden of nieuwe contacten te maken.
De volgende keer koffie drinken is op zondag 8 juli met het jaarlijkse taartenbuffet.
Dat buffet is alleen mogelijk met de hulp van u/jou. Wie graag een taart, cake of muffins bakt hiervoor,
kan dat aan mij doorgeven. Via de mail: nelleke.van.dalen@gmail.com of bellen naar 449046.
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. (hier zijn geen kosten aan verbonden) Vervolgens gaan we gezamenlijk naar de kerk. Geef
even een seintje aan onze jeugdouderlingen als je mee komt eten. (aanmelden t/m 1 juni) Jonathan
van Rijswijk: 0615132789 of Gertjan Boonstra: 0636111201. Iedereen is van harte welkom in deze
dienst! Neem gerust iemand mee!
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: € 50,00 en € 20,00 voor de kerkrentmeesters.
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: één gift van € 20,00 en één
van € 10,00 beiden bestemd voor de kerkrentmeesters. Allen hartelijk dank daarvoor.
Opbrengst zendingsbus mei:
In de maand mei hebben we € 392,15 gespaard. We zijn dankbaar voor dit mooie bedrag. We gaan
alweer de laatste maand in dat we sparen voor dit project. We hopen op uw/jouw steun.
De zendingscommissie
Hagepreek:
De opbrengst van de collecte tijdens de Hagepreek in het Almbos op 2 e Pinksterdag was € 295,00. Dit
mooie bedrag wordt overgemaakt aan de stichting “Brood voor weeskinderen in Burundi”.
Hartelijk bedankt.
Censura Morum/bezinningsmoment:
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 10 juni is er gelegenheid tot Censura
Morum. Heeft u dingen die uw eigen avondmaalsgang of die van een ander in de weg staan, neem
dan tot uiterlijk dinsdag 5 juni 18:00 contact op met uw wijkouderling. Op donderdagavond 7 juni is
er van 20:00 – 20:30 een bezinnigsmoment in ’t Dijkhuis. Van harte uitgenodigd.
Collectemunten:
Maandag 4 juni is er gelegenheid tot het kopen van collectemunten. Tussen 19.30 en 20.30 uur kunt
u hiervoor terecht in ’t Dijkhuis.
Oproep mentoren Follow Me (12-16jaar) en Follow Me Next (16+jr.):
Beste gemeenteleden. Het seizoen van verschillende activiteiten binnen de gemeente is verstreken.
Als gemeente is er afgelopen seizoen weer veel werk verzet om o.a. het jeugdwerk ook in deze vacante
periode te kunnen voortzetten. Ook in het volgende seizoen vinden we het belangrijk en zien we er
naar uit om samen met onze jongeren op heel verschillende manieren bezig te zijn met het geloof, en
bovenal met het leren kennen van de Heere God zelf. We lopen alleen op het moment aan tegen een
flink tekort aan mentoren bij de catechese. Momenteel zijn we op zoek naar 3 mentoren voor Follow
Me (12-16jr.) en 1 mentor bij Follow Me Next (16+). We roepen u op om na te denken over de vraag
of u uw verantwoordelijkheid in de geloofstoerusting van de jongeren uit onze gemeente, op deze
manier zou willen invullen. Concreet houdt het mentorschap in dat u/jij na de inleiding -verzorgd door
Maarten den Toom- met een klein groepje jongeren napraat en nadenkt over het besproken thema.
Hierbij krijgt u/jij handvatten aangereikt vanuit een methode. Daarnaast is er ook ruimte voor eigen
creativiteit in de verwerking. Follow Me en Follow Me Next zullen plaatsvinden op maandagavonden
in ‘t Dijkhuis. We hopen op uw/jouw respons en schroom niet om ook bij twijfel en vragen contact op
te nemen met: Gert Jan Boonstra tel: 06-36 111 201, Jonathan van Rijswijk tel: 06-15132789 of
Maarten den Toom tel: 06-31397446.
Reisje Ouderen Giessen/Rijswijk 19 juni:
In de week van 10 tot 16 juni kunt u een commissielid aan de deur verwachten die de bijdrage van
€ 55,00 voor het reisje op komt halen. Wilt u zo mogelijk gepast betalen?
Bedankt:
Hartverwarmend, het meeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst in de vorm
van vele kaarten, telefoontjes en bloemen. Ook namens mijn man en kinderen hartelijk bedankt.
Hartelijke groeten, Rina en Rinus van Eeten
Hierbij wil ik graag, ook namens mijn vrouw, allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, die ik
mocht ontvangen voor mijn verjaardag. Het is hartverwarmend en heeft me goed gedaan.
Jaap van Rijswijk

Allen van harte bedankt voor de vele kaartjes en telefoontjes die wij mochten ontvangen voor ons 55jairg huwelijksjubileum. We zijn eenieder dankbaar daarvoor.
Groetjes, fam. H. Elshout-v.d. Zalm
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling en kaarten die ik mocht
ontvangen bij mijn ziekzijn.
J. Kant, Woudrichem

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

