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Weekbrief

Zondagschool/On Track
Tijdens de 2e dienst is er zondagschool voor de groepen 1
t/m 4 . Verteld wordt over Ik ben de eerste en de laatste uit
Openbaring 1: 9-20. Het thema is: Jezus Christus, de eerste
en de laatste. Voor de groepen 7/8 is er On Track.
Afscheid ds. Lammers
A.s. zondagmorgen 7 oktober zijn de afscheidsdiensten
van ds. Lammers die beginnen om 9.00 uur en om 11.00
uur. We hopen dat u als gemeente zoveel als mogelijk in
één van de diensten aanwezig zult zijn. Na afloop van
beide diensten is er gelegenheid, voor diegene die
afgelopen donderdag niet in de gelegenheid waren, om
ds. en mevr. Lammers in de Oude School de hand te
drukken.
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte op Israëlzondag 7 oktober is bestemd
voor de Stichting Dijksynagoge in Sliedrecht. De
synagoge dateert al uit 1845 en werd gebruikt door de
Joodse inwoners van Sliedrecht en omgeving. Na de
Tweede Wereldoorlog keerde geen van de Joodse
inwoners terug uit de nazi-kampen en is de synagoge in
verval geraakt en voor allerlei andere doeleinden gebruikt.
De Dijksynagoge stond in de jaren 80 van de vorige eeuw
op de nominatie om vanwege de dijkversterking te worden
gesloopt. Particulier initiatief heeft dit voorkomen maar de
dijkversterking noodzaakte wel tot verplaatsing van het
gebouw. In 1998 is het gebouw in stukken gezaagd, in
2002 80 meter verderop op een nieuw aangelegde terp
weer opgebouwd en in 2003 heringewijd. Sindsdien
worden er zo nu en dan weer diensten gehouden. Verder
heeft het gebouw een expositieruimte waarin onder
andere blijvend onderdak geboden wordt aan de
herinnering. Daardoor zullen we niet vergeten dat van dat
oude volk Israël ook mensen in Hardinxveld, Giessendam
en Sliedrecht hebben gewoond. Veel van onze wijkkringen
hebben al eens een bezoek gebracht aan de
Dijksynagoge. Om het voortbestaan te waarborgen blijft er
geld nodig. We willen deze collecte dan ook van harte bij
u aanbevelen.
Tevens willen wij u nu al attenderen op de
diaconiecollecte op zondag 14 oktober. Dit is een
noodhulpcollecte van Kerk in Actie en bestemd voor de
slachtoffers van de aardbevingen en tsunami in Indonesië.
Horen, Zien & Doen tienerbijeenkomsten.
Deze zondagavond 7 oktober 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 uur in Soos ‘de
Korf’, Oudkerkseweg 68.
Uitnodiging 18+ catechese
“Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn,
ben ik in hun midden ” (Matteüs 18-20 nbv)
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Kerkenwerk/Zendingsbusjes

Alle jongeren van 18 jaar en ouder worden van harte
uitgedaagd en uitgenodigd om deel te nemen aan de 18+
catechese.
Uitdagend. Uitdagend omdat we geen speciale
catechesemethode gebruiken. Geen gedoe meer met losse
stencils of een suf boekje. Als deelnemer wordt je
uitgedaagd om zelf te komen met vragen en onderwerpen.
Uitnodigend. Jezus beloofd dat; wanneer we bij elkaar
komen in Zijn naam, Hij in ons midden zal zijn. We worden
door Jezus uitgenodigd om bij elkaar te komen!
Met onze Bijbel in de hand gaan we op zoek naar
antwoorden op de vragen die ons bezig houden. Soms
zullen we het antwoord vinden maar het zal ook gebeuren
dat we in plaats van een antwoord alleen maar meer
vragen krijgen. Fijn om dan te weten dat Jezus in ons
midden is en dat we door middel van het gebed de vragen
bij Hem neer kunnen leggen.
Nogmaals alle jongeren van 18 jaar en ouder worden van
harte uitgedaagd en uitgenodigd om deel te nemen aan de
18+ catechese.
Start: 1e avond op dinsdag 09 oktober 2018 (daarna 1x in
de twee weken) Locatie: De Oude School Tijdstip: 20.15 21.45 uur.
Inloop vanaf 20.00 uur en na afloop nog gelegenheid om
wat te drinken met elkaar tot 22.15 uur .
--------Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen over
de 18+ catechese, neem dan gerust contact op met:
Pieter Prins, (M) 06-53377619, (E) pieter.prins@hggop.nl
Thema avond geloofsopvoeding
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!
Verkiezing ambtsdragers
Broeder René van Houwelingen heeft te kennen gegeven
dat hij zijn ambt als kerkrentmeester vanwege drukke
werkzaamheden wil beëindigen. Wij respecteren zijn

genomen besluit. Om die reden willen wij een volgende
verkiezingsronde opstarten. De gemeente wordt daarom
opgeroepen om namen in te dienen van broeders voor de
ontstane vacature van kerkrentmeester. Het indienen van
namen kan uiterlijk tot zaterdag 20 oktober a.s. bij scriba
Gert van Loon, liefst per email: scriba@hggop.nl.
Wij willen deze stemming gelijk houden met de nog
openstaande vacature van Geert Vlot, jeugdouderling.
Namen voor deze vacature zijn al door u ingediend. Beide
broeders hebben te kennen gegeven om het ambt te
willen blijven uitvoeren totdat er nieuw gekozen broeders
zijn.
Voedselbank Giessenlanden
De Voedselbank Giessenlanden vraagt of U nog Douwe
Egberts punten heeft.
Deze kunnen ze omruilen voor pakken koffie en de
klanten blij maken met dit extraatje.
U kunt ze in de groene melkbus doen onder de toren.
Oud papier
Zaterdag 13 oktober is er weer oud papier ophalen in
Giessen-Oudekerk. De ophalers zijn: Jan Z., Aart en
Cees.
Verantwoording
De kerkrentmeesters ontvingen in de maand september
€ 4.711,40
De diakenen ontvingen:
€ 655,90 voor de pleegkinderen van Woord en Daad
€ 533,86 (HVD)
€ 635,62 voor Stichting Voorkom
€ 615,20 voor project hulp Sri Lanka
€ 635,85 voor logeerhuis De Ark, Hardinxveld –
Giessendam.
Via de bloemengroet werd nog € 10,- ontvangen.
De zendingsbusjes brachten € 1.234,04 op.
De dominee ontving: €50,- €25,- en €10,- voor de kerk
algemeen. De dominee ontving ook €100,- t.b.v. Mercy
Ships. Vanuit het pastoraat kwam binnen via C. van
Berchum €20,- via Louis van Wijngaarden €10,- en via J.
Sterrenburg ook €10,Hartelijk dank voor al deze gaven!
Rondreis door de Bijbel
Voor onze Toerusting en Vorming organiseren we vanuit
de gezamenlijke kerken van Giessenburg drie avonden
over de heilige Geest als Gods krachtige aanwezigheid.
Tijdens de 1e avond leren we meer over de heilige Geest
door het Oude Testament. De 2e avond besteden we aan
het leren kennen van de heilige Geest door Jezus en de
Nieuwtestamentische brieven. De 3e avond proberen we
de opgedane kennis toe te passen: de heilige Geest en
wij. De 1e sessie wordt op DV 18 oktober gehouden in de
Rank, de 2e sessie vindt plaats op 15 november in de
Oude School en we sluiten op 29 november af in de Stigt.
De avonden worden weer verzorgd door Metta Wierenga
(docent NT bij het Evangelisch College) en starten om
20:00 uur. We nodigen u en jou van harte uit om deel te
nemen!
Follow Me catechese
De Follow Me catechese is inmiddels begonnen. Een
extra oproepje kan geen kwaad denken we. Voor alle
tieners in klas 1 t/m 4 is er iedere donderdagavond Follow
Me. Iedere week weer een mogelijkheid om te groeien in
geloof. We beginnen om 19:00u met een inleiding voor
alle leeftijden. Daarna gaan we uiteen in mentorgroepen
die we zoveel mogelijk op leeftijd proberen in te delen.

Vanuit alle hoeken komen er wel catechisanten dus vervoer
zou niet direct een probleem hoeven te zijn. Ouders denk
er nog eens over na of dit iets is voor uw kind(eren).
16+ catechese
Is er dit jaar dan geen 16+ catechese? Nee die is er niet. In
de vacaturetijd willen we de 16 en 17 jarige graag
doorverwijzen naar de 16+ club of de GroeiMomenten. De
16+ club wordt op de eerste zondag van de maand
gehouden tijdens de avonddienst (in de Nok). Ciska van
Herwijnen en Jorrit Muilwijk zorgen dat er inhoudsvolle
ontmoetingen zijn. GroeiMomenten worden 1x per 3 weken
gehouden. Eerst volgende GroeiMoment is op woensdag
31 oktober om 20:00u in de Nok. Voor meer info Ronny van
Renswoude.
Jaarproject van start
De eerste spullen voor de kringloop in Hongarije zijn
binnen! Deze maand verzamelen we spullen voor de
persoonlijke verzorging: Shampoo, tandenborstels, een
kam of bijvoorbeeld doucheschuim.
Helpt u mee?
Tafelverkoop 3 november 2018
Openingstijd: 09.00-13.00 uur. Een markt met boeken,
speelgoed, tweedehands kleding en allerlei andere leuke
spulletjes. Ook zijn er koffie en broodjes te koop. Locatie:
“De Oude School” Oudkerkseweg 18 te Giessen-Oudekerk
Huur een tafel voor € 10,00 (maximaal 2) en verkoop je
eigen spullen. Afmeting tafels ca. 120 cm x 80 cm.
Opbrengst van de tafelhuur is bestemd voor het groot
onderhoud van de kerk. Opbrengst verkoop ter vrije
besteding of goed doel.
Opgeven en vooraf betalen bij: Jany Bakker: tel. 0184615456 of Mieke Ruitenberg:
activiteitencommissie.hggop@gmail.com
Gemeenteweekend 17-19 mei 2019
Twijfelt u nog? Vraagt u zich af of het wel iets voor u is? Ga
gewoon een keer mee en ervaar net als vele
gemeenteleden hoe fijn het is om wat langere tijd met
elkaar op te trekken. Tijdens het weekend is er tijd voor
verdieping in het thema “Open je ogen”, tijd voor
ontspanning en ontmoeting. Het weekend start op
vrijdagavond en op zondagmiddag sluiten we met elkaar af.
Aarzel niet langer en geef u alleen, samen of als gezin op
via de website www.hggop.nl Er is plaats genoeg!
Agenda
Zondag 7 oktober
o 09.00 en 10:45: Afscheidsdienst Ds. Lammers (zie
bericht)
o 18.00: Horen, Zien & Doen tienerbijeenkomst (zie bericht)
o 18.30: 16+ club in de Nok
Dinsdag 9 oktober
o 18.45 – 20:00: Club groep 5
o 19:00-20:30: Club Immanuël in de Rank in Giessenburg
o 19.45: Kerkkoor “Vita Nova”
o 20:15-21.45: 18+ catechese
Woensdag 10 oktober
o 18.00 – 20.00: Samen aan tafel (inloop vanaf 17.30 uur)
o 19.30: Club klas 3 en 4
Donderdag 11 oktober
o 19.00 – 20:00: Follow Me klas 1 t/m 4
Zaterdag 13 oktober
o 09.00: Oud papier ophalen (zie bericht)

