5 mei 2019
31e jaargang nr. 19

Nieuwsbrief
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. J.J. Verhaar uit Krimpen aan de IJssel
18.00 uur: De heer M. den Toom, themadienst
Lied voor de dienst:
09.30 uur: Gezang 304 vers 1 en 2
Organiste: Hanneke Ermstrang

18.00 uur: Psalm 85 vers 1
Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Psalm 85

18.00 uur: Galaten 5: 1-26

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor ZOA-vluchtelingenzorg.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
3e rondgang extra collecte College van Kerkrentmeesters bestemd voor aflossing schulden.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor ’t Dijkhuis.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Kinderoppas:
5 mei: Conny Koppelaar – Nicky ’t Lam – Mirjam den Hartog
12 mei: Janneke van der Nat – Annemarie van Veen – Zarah Swijnenburg
Zondagsschool/kindernevendienst:
5 mei: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6
12 mei: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8
Lied zondagsschool mei: Op Toonhoogte 286
Kerkauto:
5 mei: Jan van Vugt  441986

Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Sing hallelujah to the Lord
12 mei:

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar Cees van Tilborg, Jagerspad 20 en Albert Paans, Jagerspad 14.
Jarig:
Maandag 6 mei hoopt mevr. C.G. Timmermans-Oldenburg (Zorgcentrum Antonia, Knotwilg 31-E, 4286
DE Almkerk) haar 96e verjaardag te vieren.
Donderdag 9 mei is de heer T. Groeneveld (Altenahove, Guldenroede 110, Rivierenland 1, 4286 DC
Almkerk) jarig. Hij hoopt op deze dag zijn 100e verjaardag te vieren.
De heer J. van Brakel (Burg. Van der Schansstraat 44, 4281 LK Andel) is ook op 9 mei jarig. Hij hoopt
86 jaar te worden.
We feliciteren de jarigen van harte en wensen hen Gods zegen toe voor hun nieuwe levensjaar.
Koffiedrinken na de dienst:
Vanmorgen wordt er na de dienst weer koffie/ thee/ limonade geschonken in het Dijkhuis. Even een
ontmoeting moment voor ons als gemeente, voor we weer opgaan in de drukte van een nieuwe week.
G.O.T Commissie
Themadienst 5 mei:
Vanavond is er weer een themadienst in onze kerk. De dienst begint om 18.00 uur. Maarten den
Toom zal voorgaan in deze dienst waarin we met elkaar zullen nadenken over het thema “Geef vrijheid
door”. Dini van Straten zal voor de muzikale begeleiding zorgen. Er zal in het bijzonder aandacht
geschonken worden aan de bekende liederen uit de zangbundel van Johan de Heer. We zien uit naar
een fijne dienst met elkaar! Welkom allemaal!
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Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: € 20,00 voor de Kerkrentmeesters.
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift van € 15,00 ontvangen voor de Kerkrentmeesters.
Hartelijk dank daarvoor.
Collectemunten:
Maandag 6 mei is er gelegenheid tot het kopen van collectemunten. Tussen 19.30 en 20.30 uur kunt
u hiervoor terecht in ’t Dijkhuis.
Eindexamens:
We leven mee met de jongeren die van 9 mei t/m 23 mei examens mogen afleggen. Een spannende
periode. Wij bidden jullie Gods kracht, wijsheid en zegen toe bij het studeren en het maken van
de examens.
Pastorie:
Op zaterdag 18 mei willen wij de pastorie aan de buitenkant schoonmaken. Dat betekend boegboorden
en houtwerk schoonmaken, ramen zemen, maar ook onder rondom alles schoonmaken en zemen. Het
zou het werk verlichten als er een aantal mannen (want het is hoog op de ladder) zouden willen
helpen, dat het er weer spic en span uitziet als onze nieuwe dominee zijn intrek neemt. Wij willen
graag op half negen beginnen, dan moet het toch om twaalf uur wel klaar zijn, wij zien u graag.
Seniorenreisje 65+:
D.V. 18 juni hopen wij weer met een volle bus op pad te kunnen gaan. We gaan naar het ZuidHollandse Stellendam op Goeree Overflakkee waar we worden ontvangen met koffie en gebak. Dat
zal gebeuren in het restaurant van A Seal Zeehondenopvang. A Seal vangt zeehonden op die gewond,
ziek of verdwaald zijn. Wanneer ze weer helemaal gezond zijn, worden ze weer vrijgelaten. Bekijk de
zeehonden van dichtbij en ervaar hoe de vrijwilligers ze verzorgen. Zij vertellen u van alles over de
zeehonden die in Nederland leven. Na deze belevenis gaan we weer de bus in en zal onze chauffeur
ons naar het restaurant ’t Wapen eveneens in Stellendam brengen, waar we de koffietafel zullen
gebruiken. Na de lunch gaan we Zeeland in naar Burghsluis op het eiland Schouwen-Duiveland en
gaan we aan boord van MS “Onrust”, waar we een hoogwatertocht mee gaan maken. Eind van de
middag vertrekken we weer naar ons Brabant en wel naar het plaatsje Zevenbergen, waar we het
diner geserveerd krijgen in het restaurant ‘De 7 Bergsche Hoeve‘. En dan zit de dag er weer op en
vertrekken we rond 19.30 uur weer naar Giessen en Rijswijk, en hopen tegen 20.30 weer thuis te
komen. Vanwege de btw-verhoging zal de prijs p.p. uitkomen op 65,00 euro. In week 24 komen we
dit bedrag bij u ophalen.
U kunt zich opgeven vanaf 1 mei bij Tinie Faber tel: 0623937913
Zwaluw Reizen staat voor:
In Giessen: 8.00 uur op de parkeerstrook van de voormalige brandweerkazerne
In Rijswijk: 8.15 uur bij de Gereformeerde Kerk

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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