19 augustus 2018
30e jaargang nr. 34

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. J.H. Reijm uit Alblasserdam
18.00 uur: Ds. J.W. Sparreboom uit Sliedrecht
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 150 vers 1 en 2 (NB)
Organiste: Dini van Straten

18.00 uur: Psalm 86 vers 1 en 2
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Lukas 4: 31-37, 1 Korinthe 12: 1-11

18.00 uur: Lucas 11: 1 – 13 + HC zondag 45

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor jeugd met een opdracht.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang extra collecte bestemd voor het onderhoudsfonds.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor St. Vakantieweken Gehandicapten.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
19 aug.: Janneke van der Nat – Susanne Pulle – Rosalie ‘t Lam
26 aug.: Ellen Roodnat – Marloeske de Ruiter – Naomi Versteeg
Zondagsschool/kindernevendienst:
19 aug.: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
26 aug.: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Kerkauto:
19 aug.: Dik Davelaar  441919

26 aug.: Fred Faber  443043

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar Jaap van Rijswijk, Beukenlaan 21 te Asperen.
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen € 10,00 voor de kerkrentemeesters.
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift van € 10,00 ontvangen voor de H.V.D.. Hartelijk
dank!
Censura Morum/bezinningsmoment:
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 2 september is er gelegenheid tot
Censura Morum. Heeft u dingen die uw eigen avondmaalsgang of die van een ander in de weg staan,
neem dan tot uiterlijk dinsdag 28 augustus 18:00 contact op met uw wijkouderling. Op
woensdagavond 29 augustus is er van 20:00-20:30 een bezinningsmoment in ’t Dijkhuis. Van harte
uitgenodigd.
Zondagsschool:
Nog 1 week vakantie en dan gaan de scholen weer beginnen. Als leiding van de zondagsschool hopen
we dat jullie er al weer een beetje zin in hebben. Wij hopen jullie op zondag 2 september weer te zien!
Binnenkort volgt de uitnodiging....
Koffiedrinken na de dienst:
Volgende week is er weer koffiedrinken na de kerkdienst.
G.O.T. commissie
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Bedankt:
Graag willen we een ieder hartelijk bedanken, voor de vele kaarten die we ter ere van ons 45 jarig
huwelijk mocht ontvangen.
Cor en Lijnie van Tilborg

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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