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Weekbrief zondag 23 juni 2019
Morgendienst
Aanvang
:
Voorganger :
Organist
:
Ouderling vD :
Kosters
:
Collecte
:
:
Kindernevendienst :
Onderwerp
Bijbeltekst

Middagdienst
Themadienst

09.30 uur
Ds. Carmen Melissant
Carola Loeve
Laura Houweling
Cor en Cora de Jong
1e Kerk
2e Jeugd

Groep 1 (1,2,3) en
groep 3 (6,7,8)
: Ik maak je los
: Lucas 8 : 26 – 39

Aanvang : 17.00 uur
Collecte : 1e Kerk
: 2e Solidariteitskas
Met medewerking van
‘All for One’ Praiseband

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet
van de gemeente naar
Bram en Hilleke Both
(Graaf Adolfstraat 43)

Wilt u vandaag de bloemengroet wegbrengen?
Meldt u zich dan na de morgendienst even bij één
van de dienstdoende kerkenraadsleden.

Agenda
Zo. 30 juni

09.30 uur

Dhr. Ds. R.A. Wouda, Nieuwendijk
Voorbereiding Viering Heilig Avondmaal

Meer informatie vindt u in de Wegwijzer en op de website:
www.pknbovenhardinxveld.nl.
Diensten uit onze kerk zijn te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Liturgie morgendienst

Schriftlezingen

Lied
Klein Gloria
Lied
KND Lied
Hemelhoog
Lied
Lied
Opwekking

Jesaja 46 : 1 – 9
Lukas 15 : 1 – 7

98 : 1, 3
940
8
23b
939
407

:
:
:
:

1,2,3,4
1,2,5
1,2,3
1,2,3

Liederen uit andere bundels dan het nieuwe Liedboek worden
geprojecteerd met de beamer.
Nieuwbouw
In de maand juni hebben veel vrijwilligers zich ingezet om de wanden voor
het bijgebouw te maken bij Meerkerk Houtbouw (Helling 22).
Iedereen heel veel dank daar voor!
De eerst week van juli zullen we de laatste wanden realiseren.
Daarvoor ben ik nog op zoek naar vrijwilligers.
Op de volgende data hebben we nog mensen nodig:
- maandagavond 1 juli (van 19.00 – 22.00 uur)
- woensdagavond 3 juli (van 19.00 – 22.00 uur)
- donderdagavond 4 juli (van 19.00 – 22.00 uur)
- zaterdag 6 juli (van 08.00 – 15.00 uur)
Lijkt het je leuk om een aantal avonden te helpen? Je hoeft echt niet een
ervaren klusjesman/vrouw/jongen/meid te zijn! Laat het me weten op nr:
06-41091492 of neelke@breedijknet.nl.
Neelke Bouter

Kopie Weekbrief
Kopie voor de weekbrief kunt u digitaal aanleveren tot donderdag
18.00 uur bij het weekbrief-team:
Weekbrief@PKNBovenHardinxveld.nl.

Kerk en Vluchteling - vrijwilligers gezocht
Verschillende organisaties die in Hardinxveld-Giessendam voor mensen
met een verblijfsvergunning actief zijn, zoeken vrijwilligers. Misschien is er
voor u iets bij dat bij uw talenten past, waarin u anderen kunt helpen en
dienen. Velen hebben dit werk ervaren als een verrijking! Home-Start
werkt breder, dus niet alleen voor de groep die hiervoor wordt genoemd.
- De bibliotheek zoekt een vrijwilliger voor het taalcafé in Boven-H’veld.
- Vluchtelingen Werk zoekt begeleiders bij huisvesting.
- Home-Start zoekt vrijwilligers voor (opvoed)ondersteuning.
Opgeven bij: info@servanda.nl of telefonisch 0184-612771.
Servanda, Scheldestraat 1, 3371 SV Hardinxveld-Giessendam
Concerten Jeugdkoor ‘Op Weg’ 29 juni 2019
Jeugdkoor ‘Op Weg’ uit Boven-Hardinxveld geeft op zaterdag 29 juni 2019
twee jubileumconcerten ter ere van het 45-jarig bestaan. Het repertoire
van dit enthousiaste jongerenkoor o.l.v. Bastiaan Van der Pijl bestaat uit
mooie, warme nummers en vrolijke, vlotte worship- en gospelmuziek. Het
thema van het concert zal ‘Start a fire’ zijn. Wim Grandia zal tijdens het
concert over dit thema spreken. Wim Grandia is voorganger en was jaren
werkzaam bij de Evangelische Omroep (EO). Hij is een veelgevraagd
spreker in kerken, bij jeugdgroepen en christelijke conferenties, zoals de
EO-jongerendag.
De concerten vinden plaats om 15.00 uur en 20.00 uur op een prachtige
locatie: ‘Bonfire’, Wijnstraat 117 in Dordrecht. Voor het middagconcert is
het mogelijk om met een bus te vertrekken vanuit Boven-Hardinxveld.
Wilt u kaartjes kopen voor het middag- of avondjubileumconcert ‘Start a
fire’? Ga dan naar:
https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg/
Ook de buskaartjes kunnen via deze site worden besteld.
‘Op Weg’ is verder samen met veel verschillende muzikanten de studio
ingedoken om nummers op te nemen. Voor €10,- is CD verkrijgbaar
waarop deze nieuwe nummers staan, waaronder een nummer met Idolswinnares Nina den Hartog! De CD is te bestellen via:
https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg-cd/
Mochten er vragen zijn, stuur dan gerust een e-mail naar
startafire@jeugdkooropweg.nl

