18 november 2018
30e jaargang nr. 47

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. F.W. van IJsseldijk uit Opijnen, viering Heilig Avondmaal
18.00 uur: Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Op Toonhoogte 95 vers 1, 2 en 3
Organiste: Dini van Straten

18.00 uur: Psalm 96 vers 5 en 6
Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Exodus 30: 11 t/m 16, Hebreeën 10: 19 t/m 25
18.00 uur: Psalm 66
Collecten:
1e rondgang Diaconie en de Avondmaalscollecte is bestemd voor de GZB najaarszendingscollecte.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang extra collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het jeugdwerk.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
18 nov.: Susanne Pulle – Diana Kant – Ellen Roodnat
25 nov.: Annelies van Tilborg – Rosalie ’t Lam – Meta Hobo
Zondagsschool/kindernevendienst:
18 nov.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
25 nov.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool november: Op Toonhoogte 67 vers 1
Hoe zal ik U ontvangen
Kerkauto:
18 nov.: Anton Elshout  442326

25 nov.: Dik Davelaar  441919

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar de heer Anton Verschoor, Guldenaerde 3.
Jarig:
Woensdag 21 november hoopt de heer B.H. Scholt zijn 82 e verjaardag te vieren. We feliciteren hem
van harte en wensen hem Gods zegen toe voor zijn nieuwe levensjaar. Zijn adres is: Den Burcht 7
4283 HA.
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen € 10,00 voor de kerkrentmeesters. Hartelijk
dank daarvoor.
Avondmaal aan huis:
Langdurig en/of ernstig zieken worden in de gelegenheid gesteld om thuis het avondmaal tijdens de
ochtend- of avonddienst mee te vieren in aanwezigheid van een ouderling en diaken. Wilt u hier
gebruik van maken of meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met de diaconie (Pierre de
Graaf/tel. 442650) of de wijkouderling.
Verkiezingen:
Binnenkort lopen de ambtstermijnen van Pierre de Graaff (diaken) en Teus de Groot (wijkouderling)
af. Tijdens de onlangs gehouden kerkenraadsvergadering heeft Pierre aangegeven om zich
herkiesbaar te stellen voor een periode van vier jaar. We zijn als kerkenraad dankbaar dat Pierre zijn
werk binnen de kerkenraad wil voortzetten.
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Teus de Groot heeft aangegeven om zich niet herkiesbaar te stellen. We hebben als kerkenraad begrip
voor het besluit van Teus, maar we zullen hem binnen de kerkenraad zeker gaan missen.
Bij de ingang van de kerk liggen lijsten klaar die u kunt gebruiken om namen in te dienen voor de
ontstane vacature van wijkouderling. U kunt als gemeente ook tegenkandidaten voor Pierre indienen
voor de verkiezing van diaken, maar dat stimuleren we als kerkenraad niet. Deze lijsten dienen voor
donderdag 22 november 18.00 uur bij de scriba (Wilgenhof 19) te worden ingeleverd en door
tenminste 10 belijdende lidmaten te zijn ondertekend. De ingediende lijsten worden op zondag 25
november aan de gemeente bekend gemaakt, waarna de (eventuele) verkiezingen gehouden worden
op donderdag 6 december om 20.00 uur in ‘t Dijkhuis.
Dameskring “Dabar”:
Op dinsdag 20 november komt dameskring “Dabar” weer samen in ’t Dijkhuis. We beginnen om 19.30
uur. We hopen iedereen weer te begroeten. Nieuwe gezichten zijn van harte welkom! Indien
noodzakelijk kan voor vervoer gezorgd worden. Iedereen Gods zegen en graag tot ziens.
Groetjes van Dinie, Ria en Pauline  0183-442326
Rock Solid:
Komende zaterdag 24 november is er weer een nieuwe Rock Solid avond. Hou de Rock Solid app in
de gaten voor wat we gaan doen. Wil je ook in de app, stuur dan een berichtje naar Martin via 06-12
55 98 41. Vergeet ook je vrienden en vriendinnen niet mee te nemen.
Groetjes de Rock Solid leiding

De kerkenraad wenst u allen een goede Avondmaalszondag 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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