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kampVuuraVond 
Voor mannen
6 oktober 2018

Jullie, mannen, willen we uitdagen te komen op 
deze 2e avond van het seizoen. We gaan deze 
avond luisteren naar en in gesprek met Martijn v/d 
Veer, spreker bij de 4e Musketier en blogschrijver 
bij dagelijksebroodkruimels.nl. 
Zaterdagavond  6 oktober  vanaf 20:00 uur brandt 
het vuur. We hopen er met elkaar een mooie avond 
van te gaan maken. Samen zingen, bidden, luisteren 
en met elkaar in gesprek.

Wees welkom en neem gerust iemand mee naar 
Camping Slingeland, Slingelandseweg 19, 
3381 KZ Giessenburg.

Meer kampvuuravonden om alvast te 
noteren voor 2019:
Vrijdag 11 januari, met Wim en Danielle de Keijzer.  
Zaterdag 9 maart, met Gerard Klijn.

Meer informatie volgt op de flyer voorjaar 2019 of 
kijk op kampvuur-avonden.nl.

agenda 
najaar 2018 

6 oktober 
Kampvuuravond voor mannen

10 oktober 
Samen aan tafel in de Oude 

School

17 oktober 
Thema avond geloofsopvoeding

18 oktober, 15 en 29 november 
Rondreis door de bijbel

1 november
Inspiratie avond deel je geloof

22 december 
Licht in de Polder



samen aan Tafel In de 
oude school
10 oktober 2018
8
Elkaar als gemeente op een ongedwongen manier 
ontmoeten dat kan tijdens het Italiaans buffet op 
woensdag 10 oktober in de Oude School.

Kosten € 10,-- pp, 
Kinderen t/m 12 jaar € 5,-- pp   
Inloop vanaf 17.30 uur
Start maaltijd 18.00 uur

De opbrengst gaat, na aftrek van de kosten, 
naar het Oegandaproject. 

Voor deelname aan het buffet kun je je 
opgeven vóór 3 oktober per: 
Email: annemarievandeminkelis@gmail.com 
Telefoon: Plonia Boer 0184-652141

ThemaVond geloofsopVoedIng
17 oktober 2018
 
Onder leiding van Henk van Dam (Radar) gaan we deze avond met elkaar in gesprek over het thema: 
‘Met kinderen praten over seks’ 

In de wereld om ons heen gebeurt veel. Hoe begeleid je kinderen in de dingen die zij om hen heen zien en 
horen? Hoe kunnen ouders seksuele opvoeding vormgeven? Wat laat je ze wel en niet zien vanuit de media? 
Wat past bij welke leeftijd in de seksuele opvoeding? Hoe maak ik mijn kind weerbaar? Hoe reageer je als 
ouder/begeleider vanuit je geloof op de veranderende seksuele moraal? 

Wil je meer weten over de antwoorden op deze vragen, dan ben je van harte welkom op 17 oktober om 
20.00 uur in de Oude School. Koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd maar ook ouders van tieners en wie leiding geeft in het 
jeugdwerk zijn harte uitgenodigd!

We hopen dat je de moed hebt om het gesprek aan te gaan!

rondreIs door de bIjbel 
18 oktober, 15 en 29 november  2018

Drie avonden over de heilige Geest als Gods krachtige 
aanwezigheid

Een oude legende vertelt van een Indiaan, die de bergen afdaalde 
en voor het eerst de oceaan zag. Diep onder de indruk van het 
uitzicht vroeg hij om een kruik. Toen hij de oceaan inliep en zijn kruik 
vulde, werd hem gevraagd wat hij met dat zeewater in zijn kruik ging 
doen. ‘Waar ik woon in de bergen, hebben de mensen nooit het 
Grote Water gezien’, antwoordde hij. ‘Ik ga hun deze kruik brengen 
zodat ze kunnen zien, hoe het Grote Water er uit ziet’.
Dit voorbeeld geeft Billy Graham in zijn boek over de heilige Geest. 
Over zo’n onderwerp als de heilige Geest denken en praten, is als 
de oceaan in een kruik proberen te vangen. Het onderwerp is veel 
te groot voor ons begrensde verstand!

Toch gaan we een poging wagen om God de heilige Geest beter te 
leren kennen. We zullen in drie avonden de Bijbel onderzoeken op 
wie Hij is en wat Hij doet.  

Avond 1:  de heilige Geest leren kennen door het Oude Testament
Avond 2:  de heilige Geest leren kennen door Jezus en de 
      Nieuwtestamentische brieven
Avond 3:  de heilige Geest en wij
 
Deze studies starten steeds om 20.00 uur en zijn op:
Donderdag 18 oktober - De Rank, Giessenburg
Donderdag 15 november - Oude School, Giessen-Oudekerk
Donderdag 29 november - De Stigt, Giessenburg

De avonden worden verzorgd door Metta Wierenga (docent NT bij 
het Evangelisch College) en er is uiteraard volop gelegenheid tot 
het stellen van vragen.

lIchT In de polder
22 december 2018

Kersttheaterwandeling in Giessen-Oudekerk

Op een donkere dag voor kerst begint in het dorpje Giessen-
Oudekerk een bijzondere wandeling. Tijdens deze rondwandeling 
door de polder (ca. 3 km) nemen wij je mee terug in de tijd. Al 
lopend over een oud pelgrimspad beleef je het verhaal van de 
geboorte en het leven van Jezus anders dan voorgaande jaren.
Met een groep van ca. 150 amateurspelers geven wij je op diverse 
locaties een inkijkje in de tijd van de Bijbel.

Laat je verrassen en loop met ons mee (min. leeftijd 10 jaar). Je 
start met een groep vanuit de Oude School in Giessen-Oudekerk.
Neem gerust iemand mee!

Info en reserveringen: lichtindepolder.hggop.nl

InspIraTIeaVond 
deel je geloof
1 november 2018

Jezus roept ons op om te getuigen van 
het Koninkrijk. Velen van ons proeven
wel iets van verlangen om dat te doen. 
Maar.... hoe doe je dat? Tijdens de
inspiratieavond “Deel je geloof” geven 
we geen pasklare antwoorden. 
We willen er met elkaar over 
nadenken, erover spreken en er samen 
om bidden. 

Op donderdag 1 november is de 
laatste inspiratieavond. Dus de laatste
mogelijkheid om je te laten inspireren. 
Iedereen van harte welkom. De avond
begint om 20:00u in de Oude School.



bIjbelgespreks- en gebedskrIngen
Bijeenkomst ContaCtpersoon Frequentie teleFoonnr. thema

Vrouwengebedskring Liesbeth Heikoop 1e dinsdagmorgen van de maand 0184-652032

Gebedskring Henk Oskam Wekelijks maandagavond 19.30 uur, 
Dakkapel 0184-692641

Gebedskring Henk Oskam Laatste vrijdag van de maand 
09.00 uur, Dakkapel 0184-692641

Gebedskring Kees Zanen 3e zondagavond van de maand 
20.00 uur, Oude School 0184-652808

Bijbelstudiekring Jan Sterrenburg 3 of 4 wekelijks woensdagavond, 
start 26 september 0184-610737 Rechters, Tim 

Keller

Vrouwenkring 18+ Andike de Ruiter Iedere 2e woensdagochtend van de 
maand, 9.15-11.15 uur 0184-611844

Bijbelgesprekskring Marian Slagboom Zondagavond na de kerkdienst, 
1x per maand 0184-621422

Bijbelgesprekskring Jan Boeren 3 wekelijks op woensdagavond, 
Start 26 september bij Jan en Sabine 06-51682636 Elisa, dichter bij 

God

Bijbelgesprekskring Cees Bakker Maandelijks op donderdagavond 0184-615456 Blijf jij in mij? 
Ron van der Spoel

Bijbelgesprekskring Wim Petersen 3 wekelijks op donderdagavond 0184-651502

Timotheüskring Ad Muilwijk 3 wekelijks op donderdagavond, 
Start 27 september, Oude School 0184-618479 Leven in het 

Koninkrijk

Bijbelgesprekskring Jan Sterrenburg
Maandelijks op maandag 
14.00-16.00 uur in de Oude School, 
Voor 2018: 15-10, 12-11, 10-12

0184-610737 Boekje 
Romeinenbrief

Bijbelgesprekskring Mariëlle van Muijlwijk 3 wekelijks op maandagavond 06-13860026

Belijdeniskring 2014, 2017 Rianda Kroon Elke 2e maandag van de maand, 
Start 24 sept. bij Rianda en Kees 06-52160163

Belijdeniskring 2015 Martien en Evelien 
van Schoonhoven 1x per maand op woensdagavond 0184-618503

Belijdeniskring 2016 Jolanda Baks 3 wekelijks op dinsdag of woensdag, 
Start 10 oktober, 20.00 uur 0184-423258

Bijbelgesprekskring wijk 6 Annemarieke van 
Lopik

1e woensdagavond van de maand
Start 3 oktober 06-13304212

wijk ContaCtpersoon Frequentie teleFoonnr. overig

1 + 2 Jeannette de Groot 1x per 2 maanden 0184-617626

5 Evelien van Schoonhoven 1x per 2 maanden 0184-618503

6 Annemarieke van Lopik 1x per maand op woensdag
Voor 2018: 26-9, 17-10, 21-11 06-13304212 Wandeling

7 Debora Kroon 1x per 6 weken 
Voor 2018: 12-9, 24-10, 12-12 0184-670246 Gezamenlijke 

maaltijd

8 Cees Bakker 1x per 2 maanden 0184-615456

8c Gert van Loon 1x per 2 maanden 0184-615816

9 Arja Kon 1x per 2 maanden 0184-630056

10 Marius Voets 1x per 2 maanden 06-53616045

WIjkkrIngen

Kring coördinator:    Gerrit Romeijn, Ouderling Vorming, Toerusting en Inschakeling (VTI). 
                                        T. 0184-634798, E. gerrit.romeijn@hggop.nl


