5 augustus 2018
30e jaargang nr. 32

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. W.F. Jochemse uit Noordeloos
18.00 uur: Ds. T.J. Korten uit Lopikerkapel
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 98: vers 3 en 4 (NB)
Organist: Timo van den Berg

18.00 uur: Gezang 87 vers 1, 2 en 4
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18

18.00 uur: 2 Koningen 6: 1-7

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor het werk van de H.V.D.
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 de GZB Zomerzendingscollecte.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
5 aug.: Conny Koppelaar – Nicky ’t Lam
12 aug.: Anneke de Lorm – Margriet de Lorm
Zondagsschool/kindernevendienst:
5 aug.: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
12 aug.: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Kerkauto:
5 aug.: Jan van Vugt  441986

12 aug.: Henk van Vugt  443799

Bloemengroet:
Deze week ontvangt mevr. Van Peer-Valk, Lemmenskamp te Woudrichem, de bloemengroet van de
gemeente.
Jarig:
Maandag 6 augustus hoopt de heer N. Garstman (Ridderhof 2 4283 GN) zijn 84 e verjaardag te vieren.
Zaterdag 11 augustus is mevr. J. van der Plas-de Rouwe jarig, zij hoopt deze dag 83 jaar te worden.
We feliciteren beiden van harte met hun verjaardag en wensen hen Gods zegen toe voor hun nieuwe
levensjaar.
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen € 20,00 voor de kerkrentmeesters. Bedankt
daarvoor! Namens de dames van de HVD werd een gift van € 10,00 ontvangen voor de
kerkrentmeesters. Hartelijk dank daarvoor.
Samen aan tafel met de alleenstaanden.
D.V. 7 aug. is het weer een drukte van belang in de Maaszaal en keuken van de Herv. Kerk in Rijswijk.
Ondanks de vakantie willen we u een gezellige maaltijd niet onthouden. U bent van harte welkom
tussen 12.00 uur en 12.15 uur in de Maaszaal . Bent u om wat voor reden verhinderd, wilt u dat dan
zo spoedig mogelijk doorgeven aan: Rika: tel. 441131 of Hillie tel. 442458 dan kunnen we rekening
houden met de inkopen en het dekken van de tafels. Wilt u zo mogelijk gepast betalen € 5.00?
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.
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Nieuwsbrief van zondag 12 augustus 2018:
De nieuwsbrief van zondag 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

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

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij Henk van Vugt, Hogelandstraat 1 of via e-mailadres webmaster@kerkgiessen.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl
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