1 juli 2018
30e jaargang nr. 27

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. J. Broekman uit Lopikerkapel
18.00 uur: Ds. E. van der Ham uit Zoetermeer
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Gezang 174 vers 1 en 2
Organiste: Dini van Straten

18.00 uur: Gezang 127 vers 1 en 4
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Handelingen 28: 1-10

18.00 uur: Genesis 4 : 1-16

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Light for the World.
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 Youth for Christ.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
1 juli: Leen en Lydia van Anrooij – Rebekka van Esch
8 juli: Annemarie van Veen – Jannie van der Beek – Marleen Faber
Zondagsschool/kindernevendienst:
1 juli: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
8 juli: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Kerkauto:
1 juli: Alewijn de Ruiter  06-36097508

8 juli: Henk de Lorm  512814

Meeleven:
Mevr. Corrie Smits-Verhoeven (Hogelandstraat 35 4283 GJ) wordt a.s. dinsdag opgenomen in het
Amphia ziekenhuis te Breda voor een operatie aan een nekhernia en twee vernauwingen in het
halswervelkanaal. Als alles loopt zoals de doktoren verwachten komt ze woensdag weer naar huis
waar ze verder moet revalideren.
Afgelopen zaterdag, 23 juni, overleed op de leeftijd van 90 jaar de vader, schoonvader en opa van
fam. Sterkenburg-van Andel (Reygerboslaan 22 4283 HB). De laatste 5 maanden woonde hij in
Altenahove. De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 27 juni op de begraafplaats te Giessen.
We wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid toe.
Bloemengroet:
Deze week ontvangt mevr. W.A. van Vugt-Van Rijswijk, Den Dissel 2, de bloemengroet van de
gemeente.
Huwelijksjubileum:
Op maandag 2 juli hoopt fam. Van Herpen-Sterkenburg (Giessensesteeg 8 4283 HP) de dag te
herdenken dat het 25 jaar geleden is dat ze zijn getrouwd. We feliciteren hen van harte met dit
jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.
Jarig:
Zaterdag 7 juli hoopt mevr. A.M.A. van Vugt-Sprangers haar 80e verjaardag te vieren. Hartelijk
gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen voor uw nieuwe levensjaar. Adres: Parallelweg 9, 4283
GR.
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Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werd een gift van € 50,00 ontvangen voor de kerkrentmeesters,
hartelijk dank daarvoor.
Opbrengst juni/2e kwartaal:
De maand juni is weer voorbij dus een overzicht van wat we opgehaald hebben. In juni hebben we:
€ 347,50, gespaard. Dit brengt de eindstand van dit 2e kwartaal op € 1270,70. Een prachtig bedrag
voor het project van de IZB: Geloven in Spangen. ‘Geloven in Spangen is een jonge multi-etnische
christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. Een paar jaar geleden zijn ze ontstaan
vanuit het missionaire werk in de wijk. Het initiatief kreeg de veelzeggende naam Geloven in Spangen.
Elke zondag komen ze bij elkaar. Dat is best bijzonder, want bijna 50 jaar geleden deed de laatste
koster het licht uit, in de Kapel van Spangen (een kerk met meer dan 800 zitplaatsen). De kerk is dus
zogezegd terug van weggeweest’. We danken u/jou hartelijke voor de steun.
In de komende 3 maanden gaan we sparen voor het project 'trainingen voor vervolgde Christenen'
van Stichting Open Doors. We hopen ook voor dit belangrijke doel weer een mooie opbrengst te
behalen, alvast hartelijk bedankt voor uw/jouw bijdragen.
De zendingscommissie.
Opbrengst Bijbelkringen:
U/jij had nog de opbrengst van de inzamelingen op de 4 Bijbelkringen van ons tegoed. Met elkaar is
er een mooi bedrag gespaard, maar liefst 231,01! Dit bedrag is bestemd voor het project 'safehouses'
van Stichting De Ondergrondse Kerk. (Het doel waar ook de zendingsbussen in het 1e kwartaal van
dit jaar voor waren). Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdragen.
De zendingscommissie
Verslag kerkenraadsvergadering 19 juni:
Er is een brief van een gemeentelid besproken die zijn zorgen uit over het omzien naar elkaar binnen
de gemeente. De les: het is een verantwoordelijkheid van elk gemeentelid om erop te letten of mensen
langere tijd niet in de kerk komen. Wanneer dat bij iemand het geval is, toon dan op een positieve
manier belangstelling voor het ontbrekende gemeentelid. Zo blijft de gemeente betrokken op elkaar
en valt niemand ‘buiten de boot’.
De broeders C. van Vugt en H. Groenenboom worden afgevaardigd naar de bevestigingsdienst ‘s
morgens 1 juli om 10:00 uur van ds. Van der Neut te Werkendam.
Ouderling-kerkrentmeester J. van Vugt reikte namens het college van kerkrentmeester een balans en
een exploitatierekening uit. De jaarrekening is voorlopig goedgekeurd. De gemeente krijgt over enkele
weken de gelegenheid om de jaarrekeningen van de diaconie en college van kerkrentmeesters in te
zien. Daarna wordt deze definitief vastgesteld.
Verder wordt meegedeeld dat het college van kerkrentmeesters van plan is om nieuwe stoelen aan te
schaffen die gebruikt worden tijdens o.a. het Avondmaal.
De jeugdouderlingen melden dat er leiding voor Follow Me en Follow Me Next wordt gezocht.
De ouderlingen hebben tijdens een consistorievergadering de noodpreek besproken en hoe eventueel
invulling aan een dienst wordt gegeven mocht een predikant onverwacht niet kunnen voorgaan.
De startdag wordt op zaterdag 22 september georganiseerd door de broeders Versteeg en Boonstra.
Broeder Groenenboom geeft uitleg over de AVG (nieuwe privacywet). Er is een stappenplan en
gesprekshandleiding op de website van de PKN te vinden. Vooral de website, de nieuwsbrief en de
Kerkklanken zijn zaken die aandacht behoeven.
Ouderling H. de Leede spreekt zijn dankbaarheid uit voor de reacties die vanuit de gemeente gekomen
zijn. Die reacties betreffen het voordragen van namen van predikanten die in aanmerking kunnen
komen voor een beroep en ook de belangstelling die gemeenteleden toonden tijdens het
inloopmoment op 29 mei.
Collectemunten:
Maandag 2 juli is er gelegenheid tot het kopen van collectemunten. Tussen 19.30 en 20.30 uur kunt
u hiervoor terecht in ’t Dijkhuis. In augustus vindt er geen verkoop plaats. Wellicht kunt u hier deze
maand rekening mee houden.
Financieel inloopmoment dinsdag 3 juli 2018:
Deze zondag treft u als bijlagen bij de nieuwsbrief de jaarrekeningen 2017 van het College van
Kerkrentmeesters, Diaconie en Dijkhuis. Op dinsdag 3 juli 2018 bent u van harte uitgenodigd om een
verdere toelichting over de jaarrekeningen te ontvangen tijdens een financieel inloopmoment. Tijdstip
20.00 uur.
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Taartenbuffet:
Nog 1 week te gaan voor het taartenbuffet van zondag 8 juli. Er zijn al heel wat taarten/cake
toegezegd, maar nog niet voldoende. Wie van u/jullie wil wat lekkers bereiden, zodat er voor iedereen
iets te smullen is bij de koffie, thee of frisdrank? Nogmaals mijn gegevens: mail nelleke.van.dalen@gmail.com | telefoon - 449046 | het mag uiteraard ook mondeling.
G.O.T. commissie
Avonddienst 8 juli 2018:
I.t.t. wat in Kerkklanken vermeld staat gaat in de avonddienst niet voor ds. P.L. Tolhoek uit
Oudheusden maar Dr. M. Verduin uit Zeist.
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
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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