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NIEUWSBRIEF 4 NOVEMBER 2018
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

Meeleven

In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. We
lezen Jakobus 4:11-12 waarin het gaat over hoe we
spreken over en met elkaar wanneer er dingen (flink)
misgaan. Mag je dat bijvoorbeeld eerlijk benoemen, of is
dat dan oordelen? Na afloop van de dienst is iedereen
van harte welkom in de Rank om elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris.
De avonddienst wordt geleid door ds. J. Holtslag. De
schriftlezing is deze avond 2 Koningen 22:8-20 en
Deuteronomium 11:26-28.

Afgelopen week hebben zowel mw. Rianne van Houwelingen (Rivierdijk 39, 3372 BG) als ook dhr. Tony Prins
(Wilhelminalaan 28, 3381BP) een operatie ondergaan.
Dankbaar hebben we mogen vernemen dat het bij beide
goed gegaan is. We wensen hen Gods zegen toe bij het
verdere herstel.
Komende maandag zal dhr. Cees Ouwerkerk (van Delftstraat 1, 3381 BH) een operatie ondergaan. Ons gebed
is dat alles goed mag gaan en de operatie mag slagen.
We wensen hem Gods zegen en nabijheid toe.

Collecten

Werkzaamheden ds. Dubbelman

1. Diaconie
2. Werk in plaatselijke gemeente
3. Najaarszendingscollecte
De opbrengst van de zendingsbussen is voor hulp aan
vluchtelingenkinderen in Turkije met een beperking.

Ik ben dankbaar dat mijn gezondheid inmiddels zo ver is
hersteld dat ik vanaf morgen al mijn werkzaamheden
weer hoop te kunnen hervatten. Uiteindelijk bleek dat
mijn schildklier vanwege een ontsteking overactief is
geworden. Deze ontsteking is aan het afnemen en
daarmee mijn gezondheidsklachten ook.
Met vriendelijke groeten, Ds. M. Dubbelman

Zendingsbussen november / december
Voor veel vluchtelingen in Turkije is het leven overleven.
Hebben ze een kind met een beperking dan is het leven
extra zwaar. Ze hebben niet de middelen en mogelijkheden om hun kind te helpen. Vaak is gespecialiseerde
medische zorg nodig, maar daar hebben ze geen toegang toe. De christelijke organisatie Kardelen zoekt de
gezinnen op, geeft therapie aan huis en biedt ondersteuning. Ook worden er samen met lokale kerken sociale activiteiten georganiseerd zodat de families zich
ook echt onderdeel voelen van een gemeenschap. Voor
de kinderen (en hun broertjes en zusjes) is er 2x per
week een Kids Club waar ze extra bijles krijgen. Op deze
manier wil Kardelen de liefde en hoop die er is in Jezus
delen met deze gezinnen.

Kinderlied – Uw Woord is een lamp
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad. (2x)
Uw Woord is een lamp,
Uw woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn
voet en een licht op mijn pad.
naar psalm 119:105

Kerk-School-Gezin Dankdagdienst
“Alles geef ik U”, dit is het thema van de kerkdienst voor
kinderen komende woensdag op dankdag. De dienst begint om 8.45 uur in de Maranathakerk. Ds. Holtslag zal
dit thema toelichten aan de hand van Markus 12 : 4144 over de arme weduwe.
De collecte is bestemd voor fam Qazi. May, Lya en Amy
zijn in de zomervakantie met hun vader en moeder voor
een jaar naar Thailand gegaan om daar de zendingswerkers te ondersteunen met ICT taken en werken op de
school van de kinderen van de zendingswerkers. Zij zijn
afhankelijk van giften om dit werk te doen. Daarom willen we de Dankdagcollecte bestemmen voor de stichting Interserve waaraan zij verbonden zijn. Graag uw
kinderen muntgeld meegeven, in plaats van collectebonnen. Uiteraard zijn ook ouders, verzorgers en andere
belangstellenden van harte welkom om de dienst bij te
wonen. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig (wij
verzoeken u kinderen jonger dan 3 jaar bij de oppas te
brengen). De commissie Kerk School Gezin
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Lied avonddienst – Groot is Hij

Stapeldiner jeugdwerk

Groot is Hij
allerhoogste heer,
onze vredevorst;
wat een God is Hij!

Binnenkort is het weer zover: het stapeldiner! Ieder jaar
horen we zóveel enthousiaste reacties. Dit
jaar staat het diner gepland op 30 november. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die
een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23
jaar) willen verwelkomen om een hapje mee te eten. U
kunt kiezen voor welk gerecht dit is. Het voorgerecht is
om 19.00, het hoofdgerecht vanaf 19.45 en het nagerecht om 20.45uur. U kunt zich aanmelden bij Emma
Trouwborst (emmatrouwborst @gmail.com), bij Marit v.d.
Sande (653051) of een briefje door de bus bij van Marlotstraat 1. Geef daarbij aan
- welke gang(en) u voor uw rekening wilt nemen
- hoeveel jongeren er maximaal mogen komen
- uw mailadres én huisadres
- telefoonnummer waarop u tijdens de avond (indien
nodig) bereikbaar bent.
Na aanmelding ontvangt u van ons meer informatie
Alvast ontzettend bedankt! We kijken er naar uit!

Halleluja, halleluja.
Halleluja. wat een God is Hij!
Halleluja,
aan Hem zij de glorie,
rijkdom en macht;
wat een God is Hij!
Opwekking 574

Bericht van de Kerkrentmeesters
Sinds een aantal jaren bankieren we bij de SKG ( Stichting Kerkelijk Geldbeheer ) met als voordeel dat we hele
lage bankkosten hebben. Tot voor kort werkte SKG
samen met Van Lanschot Bankiers. Deze hebben echter
de samenwerking beëindigd. Daarom is men op zoek gegaan naar een andere partner en dat is de Rabobank
geworden. Financieel heeft dit voor ons geen gevolgen,
wel dat we per 1 november andere rekeningnummers
hebben gekregen. Per 1 november zijn de rekeningnummers van de CvK ( Commissie van Kerkrentmeesters )
van onze kerk als volgt:
NL30FVLB0227077350 wordt NL15RABO0373704410
(Vrijwillige Bijdrage)
NL47FVLB0226120236 wordt NL37RABO0373704402
(De Rank – voorheen Buurmans Grond)
Tenaamstelling van beide rekeningen blijft staan op CvK
Hervormde Gemeente Giessen-Nieuwkerk.
Oude acceptgiro’s die na 1 november bij de bank worden
aangeboden, worden niet meer verwerkt. De onlangs
aangeboden acceptgiro’s voor de solidariteitskas zijn al
voorzien van het nieuwe rekeningnummer en kunt u dus
gewoon gebruiken.
Overstapservice wordt vanaf 1 november actief tot 1
december 2019. Dat wil zeggen dat inkomende betalingen op de oude nummers automatisch op de nieuwe
rekening worden geboekt.

Politiek & Principes
Nou ja zeg. Wat blijkt: er is op maandagavond 12 november nóg een politiek getinte avond, namelijk het lijsttrekkersdebat in de Til. Zij kunnen niet meer schuiven, wij ook
niet. Dat wordt dus kiezen… Wie spektakel wil ;-) begeeft
zich naar de Til, wie informatie wil over de verkiezingsprogramma’s én mee wil doen in een stevige discussie
over een pittig thema komt naar de Rank. Welkom! Aanvang 20.00 uur, voorafgaandkoffie/thee met-wat-erbij.

Agenda
06-11 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank
Gebedskring, 20.15 uur Kerk
07-11 Kinderdankdagdienst, 08.45 uur Geref. Kerk
,, Vrouwenvereniging Lydia, 09.45 uur Rank
,, Dankdienst, 19.30 uur Kerk
08-11 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank
09-11 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank
*I.v.m. dankdag zijn er deze week geen catechisaties. We
hopen de jongeren woensdagavond in de kerk te
ontmoeten.
*Ouder-peutergroep: i.v.m. de dankdagdienst van de basisschool starten we na 9.30 uur. Alle peuters en ou-ders
van harte welkom!
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