22 juli 2018
30e jaargang nr. 30

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. P.J. Droogers uit Werkendam
18.00 uur: Ds. A.B. den Hartog uit Wijk en Aalburg
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Gezang 128 vers 1 en 2
Organiste: Dini van Straten

18.00 uur: Psalm 150 vers 1 en 2 (NB)
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Exodus 1:22 t/m Exodus 2 : 10, Hebreeën 11:1 t/m 3 en Hebreeën 11:23 t/m 27
18.00 uur: Jesaja 40:1 t/m 11, Romeinen 5:1 t/m 11
Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor diaconaal werk Giessen.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor stichting Gave.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
22 juli: Annemarie van Veen – Geeriena Swijnenburg
29 juli: Geeriena Swijnenburg – Zarah Swijnenburg
Zondagsschool/kindernevendienst:
22 juli: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
29 juli: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Kerkauto:
22 juli: Bert van Straten  443196

29 juli: Gerard van Berkel  442886

Bloemengroet:
Deze week ontvangt de heer Munters, Mr. J.N. Scholtenplein 20 te Rijswijk, de bloemengroet van de
gemeente.
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: 2 x € 20,00 en 1 x € 10,00 voor de
Kerkrentmeesters.
Namens de dames van H.V.D. werden er twee giften van elk € 10,00 ontvangen voor de
Kerkrentmeesters.
Via Ria Paans ontvangen € 5,00 voor de nieuwsbrief.
Allen hartelijk dank voor uw gaven!
Beroepingsnieuws:
De afgelopen weken heeft de beroepingscommissie de aangeleverde namen van mogelijke
predikanten zorgvuldig afgewogen. In eerste instantie is er afgewogen op basis van het opgestelde
profiel. Vervolgens zijn van de resterende proponenten/dominees diensten beluisterd en is een
voorkeurslijst opgesteld. Inmiddels heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met één van
de proponenten/dominees. De komende drie weken ligt het werk van de beroepingscommissie stil
vanwege de vakantie. Daarna wordt het beroepingswerk weer verder opgepakt.
Zingen op Urk:
Op D.V. woensdag 29 augustus gaat de Hervormde gemeente van Giessen weer naar Urk.
Het thema voor dit jaar is "Kleur bekennen". Iedere woensdag heeft een kleur, de kleuren van de
regenboog. De laatste avond is de kleur wit. Bent u benieuwd hoe “Zingen in de Zomer” dat gaat
invullen? Ga dan met ons mee. Aanmelden kan via 0183 44 24 38 of nel.broekhuizen@gmail.com
Adrie van der Werff en Nel Broekhuizen
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Afwezigheid scriba:
De scriba is afwezig van 18 juli t/m 9 augustus. Teus de Groot (0183-441840, Industrieweg 1a) zal
gedurende deze periode de taak van scriba overnemen.
Nieuwsbrief van zondag 5 en 12 augustus 2018:
De nieuwsbrief van zondag 5 en 12 augustus 2018 wordt gemaakt door Henk van Vugt. Kopij voor
vrijdag 18.00 uur inleveren op Hogelandstraat 1 of via de mail: webmaster@kerkgiessen.nl
Bedankt:
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de vele gelukwensen die wij hebben ontvangen ter
gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. Het heeft ons zeer goed gedaan.
Rien en Sijgje van Andel-Hendriks

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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