10 juni 2018
30e jaargang nr. 24

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. W. Moehn uit Hilversum, Viering Heilig Avondmaal
18.00 uur: Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem, Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Op Toonhoogte 275 vers 1 en 2
Organist: Timo van den Berg

18.00 uur: Gezang 91 vers 1 en 3
Organiste: Karin van Andel

Schriftlezing:
09.30 uur: Handelingen 20:7-16

18.00 uur: Genesis 27:3-40

Collecten:
1e rondgang Diaconie en de Avondmaalscollecte is bestemd voor Stichting GAIN.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het jeugdwerk.
Volgende week zondag aan de uitgang extra collecte bestemd voor de nieuwsbrief.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
10 juni: Susanne Pulle – Rina van Vark – Daphne Spek – Babet van Tilborg
17 juni: Rosalie ’t Lam – Nicky ’t Lam – Willeke de Ruiter – Babet van Tilborg
Zondagsschool/kindernevendienst:
10 juni: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
17 juni: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
Lied zondagsschool juni: Op Toonhoogte 40
Welzalig de man, die niet wandelt
Kerkauto:
10 juni: Jonathan van der Ham  512082

17 juni: Gijs v.d. Beek  442596

Bloemengroet:
Deze week ontvangt mevr. Ria van Tilborg-van Wijk, Lemmenskamp te Woudrichem, de bloemengroet
van de gemeente.
Jarig:
Zaterdag 16 juni hoopt de heer M.B. van Andel zijn 83e verjaardag te vieren. We feliciteren hem van
harte en wensen hem Gods zegen toe voor zijn nieuwe levensjaar. Adres: Den Dissel 8, 4283 HL.
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.
Samen aan Tafel 12 juni:
D.V. 12 juni is het weer een drukte van belang in de benedenzalen van de Hervormde kerk in Rijswijk.
Daar zijn we druk bezig om u een heerlijke maaltijd voor te zetten. U bent van harte welkom tussen
12.00 uur en 12.15 uur. Bent u verhindert wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan Rika:
441131 of Hillie: 442458, zodat we weten voor hoeveel gasten we de tafels kunnen dekken. Wilt u zo
mogelijk gepast betalen? En chauffeurs jullie ook alvast bedankt voor jullie inzet. Het kookteam heeft
er weer zin in om het u gezellig te maken.
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Ouderenreisje 19 juni:
De dames van de commissie komen deze week de vergoeding van € 55,00 bij u ophalen.
Hier nog even de vertrektijden: Giessen: Burgstraat voormalige brandweerkazerne, 8.15 uur
Vertrektijd Rijswijk: Gereformeerde Kerk, 8.30 uur
We hopen dat we met elkaar een gezellige dag zullen hebben.
Dank:
Het meeleven uit de gemeente is ons tot grote steun, geeft ons moed en krachten. Na een periode
van ziekenhuis en Altenahove kunnen we nu met hulp van thuiszorg weer samen wonen. Wij danken
onze Hemelse Vader daarvoor.
U bent welkom op: Antonialaan 4, 4286 CW Almkerk
Gerrit en Leny Groenenberg

De kerkenraad wenst u allen een goede Avondmaalszondag en gezegende diensten toe

God is en blijft GETROUW
Door ’t preken van Zijn Woord en door Zijn Geest
En in de lijn van het verbond, door de geslachten
Heeft God getoond getrouw te zijn geweest
Een Toevluchtsoord, voor wie ’t van Hem verwachten
Er is heel wat gebeurd in ’t afgelopen jaar
Roepstemmen van God zijn naar ons toegekomen
Een bloem, zo is het leven, heel kortstondig maar
Is door de Heere God ons hart al ingenomen?
Straks als wij sterven, zijn wij dan bereid?
’t Komt er op aan om Hem al jong te vrezen
Rechter is Hij, maar wil ook Redder wezen.
Opnieuw zegt God: “ ’t Is nog genadetijd
Uw zondig hart wil Ik uit gunst genezen
Want Ik blijf trouw, zelfs tot in eeuwigheid!”
Uit: Kracht naar Kruis

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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