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redactie: weekbrief@hggop.nl
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Weekbrief

Deze weekbrief is voor twee weken, volgende week zal er dus
géén weekbrief verschijnen.
Eventuele dringende zaken kunt u doorgeven aan ds. Lammers
voor de mededelingen.
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur ds. L. Lammers
Zondag 13 mei
9.00 uur ds. J. Reijm, Alblasserdam
10.45 uur ds. J. Reijm, Alblasserdam
18.30 uur ds. L. Lammers

Zondagschool / On Track
Er is deze zondag zondagschool voor de groepen 1 t/m 4
Verteld wordt over Gods verbond met de mens uit
Gen.8:1-9:17. Het thema is: Nooit meer ...
Voor de groepen 7/8 is er On Track.
Zondagschool 13 mei
Deze zondag zondagschool voor de groepen 1 t/m 6.
Verteld wordt over de spraakverwarring in Babel uit
Gen. 11:1-10. Het thema is: Onverstaanbaar
Diaconiecollecte
Zondag 6 mei vragen wij uw aandacht voor Papua
Nieuw-Guinea. Dit jaar is er in Papua Nieuw-Guinea een
grote aardbeving geweest waardoor ongeveer 150.000
mensen zijn ontheemd. Velen van hen wonen in afgelegen gebieden waar het moeilijk is om hulp is te verlenen.
Omdat Wycliffe daar veel mensen heeft die de Bijbel vertalen, zijn ze betrokken bij de hulpverlening en werken
samen met de MAF. Veel gebieden zijn alleen nog via
de lucht te bereiken omdat de infrastructuur grotendeels
vernietigd is. Met helikopters en vliegtuigen kunnen de
mensen van voedsel en schoon drinkwater worden voorzien. Helpt u Wycliffe Bijbelvertalers en de MAF en
daarmee onze broeders en zusters in Papua NieuwGuinea?
Hemelvaartsdag heeft de diaconiecollecte een algemene bestemming

Zondag 13 mei is er een algemene diaconale collecte.
Specifieke doelen krijgen veel aandacht en het is fijn als
er een bedrag overgemaakt kan worden naar een specifiek doel. Toch zijn de algemene collectes ook van groot
belang. Veel subsidies worden door de overheid teruggedraaid of drastisch verminderd. Er wordt door de vele
stichtingen en goede doelen dus steeds vaker een beroep gedaan op de diaconie om bij te springen in bepaalde situaties. Daar is geld voor nodig en dat geld haalt de
diaconie uit de collecten met bestemming ‘Algemeen’.
Helpt u de diaconie in het uitvoeren van hun taak en wilt
u hen van de nodige financiële middelen voorzien? We
bevelen deze algemene collecte van harte bij u aan.
Bus EO-jongerendag
Op zaterdag 26 mei 2018 vindt weer de EO-Jongerendag
plaats in het Gelredome in Arnhem. Het thema van deze
dag is: WALK ON WATER, en met onder anderen Matt

ds. L. Lammers, doopdienst
ds. L. Lammers, doop- en belijdenisdienst
ds. D. Smink, Alblasserdam

Diaconie
Kerkrentmeesterlijke collecte
Kerkenwerk/Zendingsbusjes

Redman en For King and Country belooft het een mooi
feest te worden!
Vanuit de Hervormde Gemeente Giessenburg wordt er ieder jaar vervoer (bus) geregeld. Wij sluiten ons daar graag
bij aan. Wil je met de bus mee, dan moet je je opgeven! Dat
kan als volgt:
1) Stuur een ail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com
2) Vermeld je naam / namen en daarbij behorende mail
adres(sen).
3) Vermeld ook je mobiele telefoonnummer!
Heenreis: zaterdag 26 mei om 10:00 uur vanaf het Tilplein,
Giessenburg. Terugreis: vanuit Arnhem 's avonds na afloop om 22:00 uur. Kosten: € 15,- p.p. voor een retourtje.
Contant betalen voor het instappen!
LET OP: je kaartje voor de EOJD / stadion moet je zelf regelen!!! Dat kan via beam.eo.nl/eo-jongerendag
Financiële verantwoording maart 2018
Collecten kerkrentmeesters:
Algemeen
: € 4881,45
Diaconie
Algemeen
: € 451,35
Operatie Mobilisatie Hongarijë
(fam. Büchner)
: € 802,45
Family Help Program (FHP) Sri Lanka : € 718,96
Schuldhulpmaatje Giessenburg
: € 604,23
Odini Malawi
: € 616,50
Diverse collecten/opbrengsten
Zondagsschool
: € 483,55
Zendingsbusjes
Algemeen
: € 1074,29
Kerk in Actie; Bangladesh
: € 250,20
Diverse giften
Via bloemengroet
: € 15,00
Via pastoraat
C. van Berchum 2 x € 20 en 1x € 50 : € 90,00
Ds. L. Lammers 1x € 50
: € 50,00
Hartelijk dank voor al uw gaven!
Inleverdatum kopij Rond de Toren
Voor de komende Rond de Toren, die wij half juni hopen uit
te geven, kunt u kopij inleveren t/m vrijdag 4 mei. De kopij
ontvangen wij graag digitaal via:
redactie.ronddetoren@hggop.nl maar u kunt het ook opsturen naar Jaap en Ilze den Toom, Dr. Gravemeijerstraat 29,
3381 LC in Giessen-Oudekerk. Alle kopij van harte welkom!
Om niet te vergeten
Bij de uitgang van de kerk ligt weer een nieuw exemplaar
van Om Niet Te Vergeten. Neemt u een exemplaar mee
naar huis zodat u concreet kunt meeleven met gemeenteleden? Dit kan door het sturen van een kaart met een bemoediging, een bezoekje en/of een gebed.
Horen, Zien & Doen tienerbijeenkomsten.
Vanavond 6 mei is er weer een Horen, Zien en Doen tienerbijeenkomst. Alle tieners vanaf klas 1 t/m 16 jaar worden
van harte uitgenodigd voor deze tienerbijeenkomst, inloop
vanaf 18.00 in Soos ‘de Korf’ Oudkerkseweg 68

Oud papier
Zaterdag 12 mei is er weer oud papier ophalen in Giessen-Oudekerk. De ophalers zijn: Dirk, Arjan V en Niels

Wandelen zaterdag 19 mei 18.00 uur
Deze keer een avondwandeling door de duinen en langs
het strand. ( 8,3 km ) In het prachtige natuurgebied
Voornes duin. In de omgeving van Rockanje. Opgeven
via wandelen@hggop.nl of bij Annewieke 06-46691266
Missionaire Avond
Donderdag 17 mei is er weer een Missionaire Avond met
tal van onderwerpen en activiteiten die we willen laten
zien en horen.
- Zoals, hoe hebben de jongeren het gehad in Hongarije?
- En wat heeft Elsemieke in Papoea Nieuw Guinea en
Australië gedaan.
- Zijn Laurent en Noa er klaar voor om op pad te gaan
naar Ethiopië?
- Wat gebeurt er allemaal in Oeganda?
- En nog ff bijpraten over Jan Willem & Melissa
- Laatste nieuws van Emma uit Noord Afrika.
- En ook nog over het jaarproject: Mercy Ships
Dit wilt u toch niet missen?
Allemaal, jong en oud, hartelijk welkom in de Oude
School ,de ‘koffie’ staat klaar om 19.45 uur.
Opnieuw naar Noord Afrika
Van 9 -16 mei ben ik weer op reis. Deze keer vlieg ik op
een andere bestemming, zodat we na een dag van voorbereiding gelijk op pad kunnen gaan, de bergen in.
Rond deze tijd geen sneeuw meer, maar kunnen we voor
stromend smeltwater komen te staan, maar meestal kunnen we daar wel doorheen rijden.
We kijken er naar uit om het kindje, dat afgelopen winter
in de tent is geboren, in onze armen te nemen!
Deze keer willen we onderwijs geven over de IK BEN teksten. Een mooi begin is natuurlijk: "Ik ben de Goede
Herder". Terug uit de bergen hoop ik dat het mogelijk is
de kinderen van het Kindertehuis weer te ontmoeten.
Speciaal met de meisjes,( waarvan er één grote problemen heeft) hoop ik goed contact te hebben.
Willen jullie weer meereizen in gebed? We hebben elkaar
nodig om het Goede Nieuws door te geven. Emma .

Agenda
Zondag 6 mei
o 18.00: Horen, Zien & Doen tienerbijeenkomst (zie bericht)
Dinsdag 8 mei
o 19.45: Kerkkoor “Vita Nova”
Woensdag 9 mei
o 09.00:Vrouwen Bijbelkring,kringleider Andike de Ruiter
Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag
Zaterdag 12 mei
o 9.00: Ophalen oud papier. Vertrek vanaf Torenweg 3
Dinsdag 15 mei
o 19.45: Kerkkoor “Vita Nova”
Woensdag 16 mei
o 20.00: Groeimomenten in de dakKapel
Donderdag 17 mei
o 20.00: Missionaire avond (zie bericht)
o 20.30-21.00: Avondgebed in de dakKAPEL
Zaterdag 19 mei
o 18.00: Wandelen (zie bericht)
Zondag 20 mei
e
e
o Koffiedrinken tussen de 1 en 2 dienst
o Bidden na de avonddienst

