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Weekbrief

Zondagschool
Tijdens de 2e dienst is er zondagschool voor de groepen 1
t/m 6 . Verteld wordt over Feest tot de ondergang uit Daniël
5. Het thema is: Het feest verstoord.
Diaconiecollecte
Voor zondag 16 september heeft de jeugd van onze
gemeente Stichting Voorkom! als doel voor de
diaconiecollecte gekozen. Verslavingspreventie Voorkom!
wil kinderen en tieners bewust maken van de gevolgen
van middelengebruik. Dit doet Voorkom! door het
verzorgen van preventielessen die voornamelijk op
scholen gegeven worden. Deze preventielessen gaan
onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken, gokken
en internet. Voorkom! wil leerlingen leren om zelf gezonde
keuzes te maken. Ook de kerken worden in toenemende
mate geconfronteerd met diverse vormen van verslaving.
We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.
Koffie drinken
Komende zondag is er weer koffie drinken na de eerste
dienst. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
te spreken. Koffie, thee en fris staan dan weer klaar.
Hartelijk welkom!

Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen
Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen
Jeugddienst
Diaconie
Kerkrentmeesterlijke collecte
Kerkenwerk/Zendingsbusjes

Op deze muziekavond zullen vanuit een variëteit aan
muzikale invalshoeken de felicitaties aan Ro worden
overgebracht.
Aanvang 19:30u. Aansluitend zal er van 21:00u. tot 22:00u.
in de Oude school gelegenheid zijn om Ro en Konnie te
feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje.
Allen van harte uitgenodigd !
Kinderbijbeldag 2018 “Zoek het uit”
Uitnodiging voor alle kinderen van groep 1 t/m 8!
26 oktober a.s. is het weer zover, de Kinderbijbeldag 2018!
De dag begint om 9:30 uur in de Rank in Giessenburg.
Poppentheater Poppen en Meer zal deze dag een
boeiende voorstelling verzorgen.
Tussen de middag mag je gezellig blijven eten.
Rond 14:00 uur is de dag weer afgelopen.
Om deze dag goed te laten verlopen hebben wij ook leiding
nodig.
Wilt u/jij ons komen helpen?
Kom je ook? Stuur dan vóór 28 september a.s. een mail
naar kinderbijbeldag2018@gmail.com
met de volgende gegevens: Naam, leeftijd, groep en
telefoonnummer.
Graag tot dan!! Commissie Kinderbijbeldag

Bidden
Zondagavond 16 September is er weer gelegenheid om
samen te bidden.
Aanvang; direct na de avonddienst in de Oude School.
Franciscus van Assisi: Leef het Evangelie.
Afscheid ds. Lammers
De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit om onder
het genot van een hapje en een drankje afscheid te
nemen van onze predikant en zijn vrouw op donderdag 4
oktober a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur in de
Oude School.
Ook nodigen wij u en jullie van harte uit voor de
afscheidsdiensten welke gehouden zullen worden op
zondag 7 oktober om 9.00 uur en om 11.00 uur. Na beide
diensten is er in de Oude School, voor diegene die
op 4 oktober niet in de gelegenheid zijn om afscheid te
nemen van ds. en mevrouw Lammers, alsnog
gelegenheid hen de hand te schudden.
Meer over het afscheid op 4 oktober hoort u zo spoedig
mogelijk.
Dat betekent dat de gemeenteavond die gepland was op 4
oktober niet doorgaat en verplaatst zal worden naar later
dit jaar.
Muzikale felicitaties Jubileum Ro Romijn
Zoals bekend is onze organist onlangs de mijlpaal van 40
jaar kerkorganist gepasseerd.
Dit feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en
daarom zal er een muzikale felicitatieavond worden
georganiseerd in onze kerk op 20 september.

Even voorstellen
Mijn naam is Richard van der Sijde. Sinds juni dit jaar heb
ik het beheer van de website hggop.nl van Johan de Bruin
overgenomen. Ik heb in het verleden meegewerkt en
gebouwd aan de huidige website en daarom was de stap
voor het overnemen van deze werkzaamheden niet zo
groot. Ik heb inmiddels mijn vuurdoop gehad met het
doorvoeren van alle wijzigingen m.b.t. de nieuwe
gemeentegids. Daarnaast zorg ik wekelijks voor het
plaatsten van nieuwsberichten, de liturgie en het digitaal
verspreiden van de weekbrief. Het mailadres waar ik op
bereikbaar ben is webbeheerder@hggop.nl.
Startdag 22 september 2018
Als u zich nog niet hebt opgegeven voor de Startdag, graag
nog even doen voor maandag 17 september via
startdag@hggop.nl
Voor aanvullende info over de startdag, zie website.
Dabar periode 2018
Lieve mensen, wij teamleden , campingpastors en
commissie, willen u/ jullie hartelijk bedanken voor jullie
betrokkenheid zowel praktisch, financieel of met het gebed.
Teamleden en de campingpastors mochten hun liefde laten
schijnen over de camping en er voor hen zijn. Voor volgend
jaar zijn we nog op zoek naar een gebruikte slaapcaravan
(4 personen). Als u er één weet, neem dan contact op met
Piet School , tel: 06 2141 7040. Dabar periode 2019: 27 juli
tot 24 augustus .

Agenda
Zondag 16 september
o Koffie drinken tussen de 1e en 2e dienst
o Bidden na de avonddienst
Maandag 17 september
o 19.30-20.00: Avondgebed in de dakKAPEL
Dinsdag 18 september
o 19.45: Kerkkoor “Vita Nova”
Donderdag 20 september
o 19.30-22.00: Muzikale felicitaties/ Jubileum Ro Romijn
Verzoek
Zoals u ziet is de agenda nog niet erg gevuld, maar dat
zal spoedig anders worden als alle activiteiten weer van
start gaan.
Het verzoek is om als je, de datums van de activiteit waar
je verantwoordelijk voor bent, weet deze zo spoedig
mogelijk te mailen naar weekbrief@hggop.nl
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)

