17 februari 2019
31e jaargang nr. 8

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. J. Noordam uit Nieuwendijk
18.00 uur: Ds. A.H. Groen uit Rijsoord
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Op Toonhoogte 301 vers 1 en 3
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Psalm 25 vers 2 en 4
Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Hebr. 4:14 t/m 16, Hebr. 10:19 t/m 39

18.00 uur: Marcus 8: 34 t/m 38

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor MAF Nederland.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
3e rondgang Extra collecte College van Kerkrentmeesters bestemd voor verwarming/verlichting.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Kerk in actie.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
17 febr.: Susanne Pulle – Marleen Faber – Rina van Vark
24 febr.: Marloeske de Ruiter – Willeke de Ruiter – Mirjam den Hartog
Zondagsschool/kindernevendienst:
17 febr.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
24 febr.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4
Kerk: groep 7/8
Lied zondagsschool februari: Gezang 130 vers 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet
Kerkauto:
17 febr.: Dik Davelaar  441919

24 febr. Gijs v.d. Beek  442596

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. E. Rochat, Burgstraat 32.
Huwelijk:
Op D.V. 20 februari zullen Seline Slotboom en Bram Dokman gaan trouwen. Dit huwelijk zal kerkelijk
worden ingezegend in onze kerk door ds. Reijm. De aanvang van deze dienst is om 13.30 uur. Ze
zullen gaan wonen op de Esdoornlaan 5, 4254 AT te Sleeuwijk. Op de kaart staat de volgende tekst
uit Hooglied 8: 6-7 “De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet
doven, rivieren spoelen haar niet weg.” Als kerkenraad wensen we Seline en Bram een goede
voorbereidingstijd op hun huwelijk toe.
Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: € 10,00 voor de Kerkrentmeesters.
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift van € 10,00 ontvangen voor de Kerkrentmeesters.
Hartelijk dank daarvoor.
Verkiezingen:
Op woensdag 13 februari is tijdens de verkiezing Bert van Straten (Wilgenhof 35) verkozen en
benoemd in de vacature van wijkouderling. Wij wensen Bert van harte sterkte en wijsheid van God
toe bij de te nemen beslissing.
Bezwaren
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, of tegen de eventuele bevestiging van de gekozen
broeder, kunnen door stemgerechtigde leden uiterlijk 21 februari voor 18.00 uur schriftelijk en
ondertekend bij de scriba worden ingeleverd.
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Dameskring “Dabar”:
Op dinsdag 19 februari komt dameskring “Dabar” weer samen in ’t Dijkhuis. De avond begint om
19.30 uur. Wij hopen iedereen weer te mogen begroeten, nieuwe dames zijn van harte welkom. Voor
vervoer kan gezorgd worden.
Groetjes van Dinie, Ria en Pauline  0183-442326
Bedankt:
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor het medeleven en de steun die we mochten
ontvangen, na het overlijden van Tinus, in de vorm van een kaartje, telefoontje, bezoekje of goede
gesprekken.
Hartelijke groet, B. Groenenberg en (klein)kinderen

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

Geloven is geluk
Geloven is geluk; is gave van de Heer,
om, niet begrijpend, toch te blijven hopen;
in vast vertrouwen achter Hem te lopen
al zie je zelf geen spoor, geen voetpad meer.
Geloven is geluk. ’t Bestaat soms in één woord:
Rabboeni! Meester! Niets meer te verlangen
dan uit Zijn mond de zegen te ontvangen
die je beschermt tot dóór de nauwe poort.
Geloven is geluk. Maar elk geluk is teer;
je kunt het door gebrek aan zorg verspelen.
Alleen als je ’t met anderen wilt delen
bemerk je vol verwond’ring: het wordt méér!
Van: Nel Benschop
Uit: Geloven is geluk

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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