26 augustus 2018
30e jaargang nr. 35

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. H. Schipaanboord uit Rotterdam, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur: Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Gezang 73 vers 1 en 2
Organist: Timo van den Berg
Schriftlezing:09.30 uur: Openbaring 19:1-10

18.00 uur: Psalm 33 vers 1 en 7
Organiste: Karin van Andel
18.00 uur: Handelingen 17:16-34

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor St. Vakantieweken Gehandicapten.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconie- en Avondmaalscollecte bestemd voor Woord en Daad.
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:
26 aug.: Ellen Roodnat – Marloeske de Ruiter – Naomi Versteeg
2 sept.: Willeke de Ruiter – Lianne Spiering – Nienke van Vugt
Zondagsschool/kindernevendienst:
26 aug.:
Kindernevendienst groep 1 t/m 4
2 sept.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool september: Psalm 86 vers 6 Leer mij naar uw wil te hand’len
Kerkauto:
26 aug.: Fred Faber  443043

2 sept.: Arno of Jantine Versluis  06 – 20152155

Bloemengroet:
Deze week ontvangt mevr. E. Hak, Hogelandstraat 2, de bloemengroet van de gemeente.
Geboren:
Afgelopen 14 augustus werd in het gezin van Henk Besselink en Angela Kamerman (Wilgenhof 13,
4283 JA) een dochter geboren: Dani Geesje Adriana. We feliciteren hen van harte en danken de Heere
God dat Hij nieuw leven gaf en tegelijk ook leven bewaarde. We bidden Henk en Angela Gods zegen
toe bij de opvoeding van hun dochter.
Jarig:
Op vrijdag 31 augustus hoopt de heer G.W. Keurntjes zijn 80 e verjaardag te vieren. Van harte
gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen toegewenst voor uw nieuwe levensjaar. Adres: Den
Dissel 10, 4283 HL.
Gift:
Pastoraal werker Maarten den Toom ontving een gift van € 20,00 voor de kerkrentmeesters. Hartelijk
dank daarvoor.
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Koffiedrinken na de dienst:
Vanmorgen staat de koffie/thee/limonade weer voor u/jou klaar. Gelijk een goed moment om bij te
praten na de zomervakantie. Het is goed om iedereen weer te zien, dus voel je welkom.
G.O.T. Commissie
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:
Volgende week zondag, 2 september, begint de zondagsschool weer. Het rooster van de
zondagsschool en kindernevendienst vinden jullie op de website en bij de ingang van 't Dijkhuis. De
zaalindeling is als volgt:
groep 1/2: zaal 3
groep 3/4: zaal 1
groep 5/6: zaal 2
groep 7/8: knutselzolder
De komende weken zullen we het hebben over Efeziërs.
Houden jullie de brievenbus in de gaten...
Themadienst 9 september:
Op zondag 9 september hebben we weer een themadienst! Ds. Mouw zal in deze dienst voorgaan en
Hanneke Ermstrang zal haar muzikale medewerking verlenen op de piano. Het thema is “Je hoeft niet
bang te zijn”. De dienst is gericht op de kinderen, maar uiteraard bent u allemaal van harte welkom!
Let op: aanvang van deze themadienst: 15.00 uur! Tot dan!
Collectemunten:
I.v.m. afwezigheid op 3 september zal de verkoop van collectemunten een week later zijn, namelijk
op 10 september!
Anton Verschoor

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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