17 juni 2018
30e jaargang nr. 25

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. J. Alma uit Nieuwegein
18.00 uur: Ds. C.H. Buitink uit Klaaswaal
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 108 vers 1 en 2 (NB)
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Gezang 229 vers 1 en 4
Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Galaten 5:13-26

18.00 uur: 2 Timotheüs 1

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor het Jeugdwerk.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang extra collecte bestemd voor de nieuwsbrief.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting JOP.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
17 juni: Rosalie ’t Lam – Nicky ’t Lam – Willeke de Ruiter – Babet van Tilborg
24 juni: Dineke van Tilborg – Marloeske de Ruiter – Jopie van Tongerlo – Babet van Tilborg
Zondagsschool/kindernevendienst:
17 juni: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
24 juni: AFSCHEID: Kerk: groep 1 t/m 8
Lied zondagsschool juni: Op Toonhoogte 40
Welzalig de man, die niet wandelt
Kerkauto:
17 juni: Gijs v.d. Beek  442596

24 juni: Bert den Hartog  443953

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar fam. Van Berkel, Ridderhof 10.
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 pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: € 10,00 en € 20,00 bestemd voor de
kerkrentmeesters. Hartelijk dank hiervoor.
Solidariteitskas 2018:
Binnenkort ontvangt u een enveloppe in uw brievenbus voor de bijdrage aan de Solidariteitskas 2018.
De solidariteitskas is o.a. bestemd voor de onderlinge steunverlening binnen de PKN, maar ook voor
onze eigen gemeente. De bijdrage is € 10,00 per belijdend lid, waarvan € 5,00 is bestemd voor onze
eigen gemeente. U kunt het bedrag overmaken naar: NL33 RABO 0357 0017 53 t.n.v. het College van
Kerkrentmeesters van de Herv. Gemeente te Giessen onder vermelding van Solidariteitskas 2018.
De Kerkrentmeesters

Nieuwsbrief Giessen

1

Examens:
Degenen die geslaagd zijn voor hun examen willen we van harte feliciteren met het behalen van hun
diploma. Voor sommigen is het dit jaar misschien niet gelukt of is er een herexamen. We hopen dat
er alsnog een diploma wordt ontvangen en anders een herkansing volgend jaar.
Ouderenreisje 19 juni:
Komende dinsdag staat de touringcar van “De Zwaluw” om 8.15 uur in de Burgstraat bij de voormalige
brandweerkazerne. De weersverwachting voor die dag lijkt wel aardig, we hopen met elkaar op een
gezellige dag. We gaan eerst de ouderen in Rijswijk ophalen en dan begeven we ons allereerst naar
Bunschoten en Spakenburg.
Afscheid Zondagsschool:
Op D.V. zondag 24 juni neemt groep 8 alweer afscheid van de Zondagsschool. Zoals gebruikelijk zal
dit plaatsvinden in de morgendienst. Het is de bedoeling dat alle kinderen van de Zondagsschool
verzamelen in het Dijkhuis vanwaar we om 09.20 uur gezamenlijk naar de kerk lopen. We hopen op
een gezegende dienst, voor jong én oud!

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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