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Zondagschool
e
Tijdens de 2 dienst is er zondagschool voor de groepen
1 t/m 6. Verteld wordt over Job vervloekt zijn geboortedag uit Job 3. Het thema is: Protesteren bij God

Schoonmaken “de Nok”
De nok wordt weer schoongemaakt op 14 juni heeft
iemand zin om ons te komen helpen? Dat zou heel fijn zijn.
We beginnen om 1 uur.

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte op deze zondag is bestemd voor
Project 10 27 van de GZB en specifiek voor aidswezen in Malawi. Hier wonen veel jongeren die, als gevolg van aids, geen vader en/of moeder meer hebben. Op verschillende plaatsen is de kerk opleidingen gestart waar de jongeren een beroep kunnen leren zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien. In Ekwendeni steunt de GZB een 2-jarige
opleiding tot timmerman/meubelmaker. Op deze manier kunnen de aidswezen straks in hun eigen levensonderhoud voorzien. Na afloop van de cursus
krijgen de jongeren de werkkleding en een koffertje
met gereedschap mee, zodat ze alvast een basisuitrusting hebben waarmee ze aan de slag kunnen. In
een straatarm land een luxe! Het project is praktisch
en heeft een missionaire component. Op deze wijze
wil de kerk een bescheiden bijdrage leveren aan de
bestrijding van de immense problematiek van –
oudere– weeskinderen. Het project voorziet duidelijk
in een behoefte. Van harte aanbevolen.

Avondmaalskring
Donderdagavond 21 juni willen we ons weer voorbereiden
op het Heilig Avondmaal. We doen dit door een gedeelte uit
het avondmaalsformulier met elkaar te bespreken. U/jij bent
van harte welkom vanaf 19.45 uur op Binnendams 31. We
starten om 20.00 uur en rond 21.00 uur ronden we af.
Wilt u meer informatie, bel even (0184 612430). Johan en
Marianne de Bruin.

Overgang van zondagschool naar On Track op 17 juni
Voor kinderen die volgend jaar naar groep 7 gaan betekent dat hij of zij mee gaan doen met de On Track Basiscatechese.
Het overstap moment vindt plaats in de 2e dienst zondag
17 juni. Als gemeente vinden we het belangrijk om zo'n
overstap een plaats te geven in het midden van de gemeente. De overstap van de zondagsschool naar On
Track willen we markeren, met elkaar rondom onze kinderen staan, laten zien dat we samen willen ontdekken
wie God voor hen is.
We nodigen de kinderen en de ouders van harte uit voor
deze dienst. De kinderen, die volgend seizoen naar On
Track gaan, zitten voor in de kerk. Ronny van Renswoude zal hen als voorganger aan het begin van de dienst
naar voren roepen. Ieder kind krijgt dan een Bijbel. Die
Bijbel geven we niet zomaar. Deze Bijbel mogen ze iedere keer meenemen naar On Track. We hopen dat het
echt hun eigen Bijbel wordt, waar ze veel in lezen, snel in
thuis raken, mooie teksten kunnen onderstrepen; hun eigen werkbijbel! Na het uitreiken van de Bijbel mogen ze
mee met On Track om alvast een beetje sfeer te proeven
Na de zomervakantie in september begint On Track!
Heeft uw kind niet meegedaan met de zondagsschool?
Geen probleem! Iedereen is welkom, maar laat het even
weten wanneer uw kind komt.

Zangdienst Vita Nova
Op zondag 17 juni is er een zangdienst met dominee W. van
Iperen uit Barneveld en ons kerkkoor "Vita Nova". Het thema
is "Wind en water". Het genre van de liederen varieert van
gezangen, psalmen van nu tot spirituals. Iedereen is van
harte welkom om te luisteren en mee te zingen.
Verkiezing ambtsdrager
In september 2018 treed jeugdouderling Geert Vlot af.
Broeders Folly Folkerts, Ad Muilwijk en Gert van Loon zijn
aftredend en herkiesbaar. De kerkenraad vraagt u daarom
om voor de vacature Geert Vlot jeugdouderling namen van
belijdende broeders in te dienen. Wij vragen u om bij voorkeur namen te noemen van broeders die wonen binnen de
grenzen van onze kerkelijke gemeente. U kunt de namen
indienen t/m woensdag 16 juni 2018, bij scriba Gert van
Loon (Spindermolen 5, 3371 RN Hardinxveld - Giessendam,
scriba@hggop.nl onder vermelding van uw eigen naam.
Op maandag 3-9-2018 zal de stemming plaatsvinden
Klokradio
Van de Stichting Klokradio, een publieke mediainstelling van de gemeentes Alblasserdam en Molenwaard maar ondertussen ook van Giessenlanden,
hebben we een verzoek ontvangen om vanaf november 2018 deel te nemen aan het uitzenden van onze
kerkdienst op zondagmorgen van 09.00 uur tot 11.30
uur en het verzorgen van een twee uur durend avondprogramma (20.00 uur - 22.00 uur). De kerkenraad
heeft in de vergadering van 23 juni jl. positief op dit
verzoek gereageerd zodat ook via deze mogelijkheid
het evangelie in onze gemeente en buurgemeentes
verspreidt kan worden.
Maar deelname staat en valt echter met uw medewerking! Zonder uw medewerking is dit dus niet mogelijk!
Daarom willen wij uw vragen of u op één zondag in de
drie maanden mee wil doen om de uitzendingen vanuit
de studio in Nieuw–Lekkerland te verzorgen. We hopen dat zich voldoende kandidaten zullen melden.
Wanneer u geïnteresseerd bent kunt uw contact opnemen met scriba Gert van Loon, tel: 0184-615816 of
e-mail naar: scriba@hggop.nl.
In verband met maken van een rooster voor komend jaar is enige spoed geboden.

Inzage jaarrekening 2017
In de kerkenraadsvergadering van 16 mei 2018 zijn de
jaarrekeningen over 2017 van zowel het college van diakenen als het college van kerkrentmeesters behandeld
en goedgekeurd. De jaarrekeningen liggen t/m 21 juni
ter inzage bij Jacco Klootwijk (diaconie, tel. 632384,
jacco.klootwijk@hggop.nl) en Jan Klop (kerkrentmeesters, tel. 654114, jan.klop@hggop.nl).
Verbonden Christen zijn met de vervolgde kerk:
Regelmatig willen wij als gemeente een kaart ter bemoediging sturen aan een zuster of broeder in een land waar
het geloof in Jezus Christus ernstige gevolgen kan hebben. Deze keer sturen wij een kaart aan de 15 jarige Zita
uit Kameroen.
Op de ‘Om niet te vergeten’ van deze maand vindt u
meer info. en een aantal gebedspunten voor deze jonge
zuster.
Onder de toren kunt u deze kaart vinden met daarbij
een inlegvel om uw naam op te schrijven.
Financiële verantwoording april 2018
Collecten kerkrentmeesters:
Algemeen
Diaconie
Algemeen
Wycliffe en MAF t.b.v. Papua
Nieuw-Guinea
Arua Home Crafts / LifeStitches in
Uganda
Open Doors
Zendingsbusjes
Algemeen
Diverse giften
Via pastoraat A. Korevaar
Via pastoraat R. v. Renswoude 5x€10
Hartelijk dank voor al uw gaven!

: € 3997,14
: € 789,08
: € 726,85
: € 635,50
: € 917,25
: € 936,71
:€
:€

10,00
50,00

Agenda
Maandag 11 juni
o 19.30-20.00: Avondgebed in de dakKAPEL
Dinsdag 12 juni
o 19.45: Kerkkoor “Vita Nova”
Woensdag 13 juni
o 09.00:Vrouwen Bijbelkring,kringleider Andike de Ruiter
Donderdag 14 juni
o 13.00: Schoonmaken de Nok (zie bericht)
Zondag 17 mei
e
e
o Koffiedrinken tussen de 1 en 2 dienst
o Bidden na de avonddienst

Pastorale coördinatie. Wil je iets delen?
Neem contact op met je wijkouderling.
Wijk 1: Kees Slob (617404)
Wijk 2: Gerard van Wijngaarden (617709)
Wijk 3: Martien van Schoonhoven (618503)
Wijk 4: Henk Schoonderwoerd (692824)
Wijk 5: Jan Sterrenburg (610737)
Wijk 6: Henk Oskam (692641)
Wijk 7: Ron Stam (612172)
Wijk 8: Gert van Loon (615816)
Wijk 9: Folly Folkerts (617761)
Wijk 10: Marius Voets (06-53616045)
Ouderenwijk 1-5: Arie Korevaar (651551)
Ouderenwijk 6-10: Kees van Berchum (615029)

