24 juni 2018
30e jaargang nr. 26

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. L. van Rees uit Hoogblokland, afscheid zondagsschool
18.00 uur: Ds. mr. J. Haeck uit Zeist
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Op Toonhoogte 40
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Psalm 138 vers 1 en 4 (NB)
Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Matteüs 6:5-8 en Matt. 7:7-12

18.00 uur: Psalm 2, Handelingen 4:23-31

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Stichting JOP.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Light for the World.
Volgende week zondag aan de uitgang de maandelijkse extra collecte bestemd voor het College van
Kerkrentmeesters.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
24 juni: Dineke van Tilborg – Marloeske de Ruiter – Jopie van Tongerlo – Babet van Tilborg
1 juli: Leen en Lydia van Anrooij – Rebekka van Esch – Babet van Tilborg
Zondagsschool/kindernevendienst:
24 juni: AFSCHEID: Kerk: groep 1 t/m 8
1 juli: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Lied zondagsschool juni: Op Toonhoogte 40
Kerkauto:
24 juni: Bert den Hartog  443953

Welzalig de man, die niet wandelt
1 juli: Alewijn de Ruiter  06-36097508

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. A.W. van Tilborg-van Ballegooijen, Altenahove, Afd.
Wilgenroos, kamer 207 te Almkerk.
Jarig:
Woensdag 27 juni hoopt de heer L.H. Broekhuizen zijn 81 e verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd
met uw verjaardag en Gods zegen toegewenst voor uw nieuwe levensjaar. Adres: Den Dissel 22, 4283
HL.
Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: één gift van € 50,00 waarvan
€ 25,00 voor de kerkrentmeesters en € 25,00 voor het verjaardagsfonds, en voor de kerkrentmeesters
nog één gift van € 10,00, hartelijk dank daarvoor.
U/Jij bent nodig in het jeugdwerk:
Als gemeente zijn we rijk gezegend door het grote aantal vrijwilligers die allerlei activiteiten
organiseren en (geestelijk) werk verzetten. Het is mooi om te zien dat veel mensen uit liefde voor
God en de gemeente hun gekregen talenten willen inzetten. In het jeugdwerk zien we helaas een flink
tekort aan vrijwilligers. U/Jij bent nodig! We hopen op uw/jouw respons en schroom niet om bij twijfel
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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!
Vakantie-Kindernevendienst:
Ook deze zomervakantie zal er weer vakantie-kindernevendienst zijn. Vanaf volgende week zondag 1
juli t/m zondag 26 augustus zal er voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 kindernevendienst zijn.
Welkom allemaal!!
Afwezigheid pastoraal werker:
Van maandag 25 juni t/m maandag 9 juli zal onze pastoraal werker M. den Toom afwezig zijn vanwege
zomervakantie in Italië. Zoals ook nu gebruikelijk is kan ook in deze periode voor pastorale zaken
contact worden opgenomen met scriba, René van Vugt. Ook berichten voor de nieuwsbrief mogen aan
de scriba worden doorgegeven. René van Vugt, Wilgenhof 19, 4283 JA Giessen, 0183-302299
scriba@kerkgiessen.nl
Taartenbuffet:
Voor het taartenbuffet van zondag 8 juli zijn de eerste taarten al toegezegd. Heel fijn en alvast hartelijk
bedankt, want zonder taarten geen buffet. Maar we kunnen zeker nog 6 baksels gebruiken. Het maakt
niet uit of het een taart, cake, tulband, muffin op petit fours zijn, alles is welkom. U/jij kunt het bij
mij persoonlijk opgeven, of via mail nelleke.van.dalen@gmail.com bellen kan ook naar 449046.
G.O.T. Commissie
Bedankt:
Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven na het overlijden van
onze (schoon)vader. De hoeveelheid kaartjes, berichtjes, gesprekken en andere manieren van
medeleven waren bemoedigend! Het heeft ons heel goed gedaan.
Edwin en Corine van Rijswijk-van Doorn

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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