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Weekbrief

Zondagschool/ On Track
Tijdens de 2e dienst is er zondagschool voor de groepen 1
t/m 6 . Verteld wordt over Babylon gestraft voor haar
zonde uit Openbaringen 18. Het thema is: De straf voor
Babylon
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte op zondag 11 november is bestemd
voor Friedensstimme.In Rusland leven miljoenen mensen
die onbekend zijn met het Evangelie. Gedreven door de
woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem
moeten horen, gaan Russische evangelisten er op uit om
hun naaste over God te vertellen. Dit werk wordt door
Friedensstimme ondersteunt. Friedensstimme helpt ruim
100 evangelisten en hun gezinnen. Friedenstimme zendt
dus geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door
Russische gemeenten ingeschakeld. Friedensstimme
werkt in alle landen van de voormalige Sovjet-Unie. Helpt
u mee om dit belangrijke en mooie werk mogelijk te
maken?
Avondmaalscollecte
Volgende week zondag is de avondmaalscollecte
bestemd voor de bestrijding van de hongersnood in
Jemen als gevolg van de oorlog die daar woedt.
Beroepingswerk
Op dit moment wordt er een beroepingscommissie
ingesteld bestaande uit 5 kerkenraadsleden en 4
gemeenteleden. Bij de samenstelling van de
beroepingscommissie wordt geprobeerd een breed
draagvlak uit de gemeente te krijgen. De
beroepingscommissie zal beginnen met het opstellen van
een lijst van predikanten die we mogelijk willen beroepen.
De kerkenraad nodigt de hele gemeente uit om namen
van predikanten in te dienen waarvan u denkt dat deze
predikant past in onze gemeente. Namen van predikanten
kunnen ingediend worden bij scriba Gert van Loon
(Spindermolen 5, 3371RN of gert.van.loon@hggop.nl).
Dat kan zowel schriftelijk als via de mail. De namen
moeten voor 21 november binnen zijn.
Schrijfactie Open Doors
Als gemeente willen we meeleven met Esther uit Nigeria.
U heeft daar meer over kunnen lezen in Om Niet Te
Vergeten. Deze zondag liggen de kaarten nog klaar onder
de toren. Als jij haar wilt bemoedigen schrijf eenvoudig je
naam of een korte tekst op de kaart.
KVA op TV
Zoals al eerder aangekondigd is er op zaterdagavond 6
oktober weer een kampvuuravond geweest.
Door een tip van de PKN hebben ze ons benaderd en
gevraagd of ze mochten filmen voor opnamen van het
programma: 'Met hart en ziel' van de KRO-NCRV.
Inmiddels is de uitzending geweest afgelopen dinsdag 23
oktober.
Wil je hem terugzien? Kijk dan op: www.kroncrv.nl/methartenziel en kies het fragment van 23 oktober.
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De volgende KVA duurt nog wel even. Vrijdagavond 11
januari komt Wim de Keijzer uit Brazilië spreken en
getuigen over zijn werk onder verslaafde mannen.
Hij is uitgezonden door de Christengemeente uit
Hardinxveld en in die periode in Nederland. Later meer
hierover. Noteer hem maar vast in je agenda!
Collecteer mee!
In de week van 17-22 december wordt er in HardinxveldGiessendam gecollecteerd voor Stichting Buitenhof, een
kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een
verstandelijke en/of meervoudige beperking. Bij het
collecteren kunnen we uw/jouw hulp goed gebruiken. Met
slechts 1 á 2 uur van uw tijd levert u een belangrijke
bijdrage aan onze stichting! Iedereen die een steentje bij wil
dragen kan zich aanmelden bij Johan Bor
(voorzitterzorgcommissie@stichtingbuitenhof.nl) of Ina
Dankers (dankersina@gmail.com)
Nieuws van kerkkoor "Vita Nova"
Vrijdag 21 december verlenen we onze medewerking aan
een Kerstzangavond in Werkendam (aanvang 20:00 uur).
Op maandag 24 december om 21:30 uur zingen we tijdens
de Kerstnachtdienst. In januari gaan we oefenen voor de
Passiedienst in het voorjaar. Nieuwe leden, ook op
projectbasis, zijn van harte welkom.
Heilig Avondmaal
Op zondag 18 november hopen we het Heilig Avondmaal te
vieren. Wie in verband met de viering belemmeringen
ervaart of anderszins behoefte heeft aan een gesprek kan
contact opnemen met de wijkouderling.
Licht in de Polder
We zijn volop bezig met de voorbereidingen van Licht in de
Polder. Zoals u begrijpt hebben we hiervoor heel wat
mensen nodig die mee willen helpen om het Licht in de
Polder te verspreiden. Laten we met elkaar een gemeente
zijn die open staat voor onze omgeving en voor de mensen
die langs wandelen en zoekende zijn naar Jezus. Doe mee
als acteur en geef je op. Het is mooi om hier als
gemeentelid onderdeel van te zijn. Opgeven kan bij
Femmy, onder de toren liggen ook opgavenbriefjes. Heb je
je al opgegeven, vraag gerust iemand mee om ook acteur
te zijn in een scene. Ben je geen acteur of medewerker,
dan krijg je een andere opdracht mee. Neem dan iemand
mee om de wandeling te maken langs alle scènes. Geef de
flyer door en nodig iemand uit. Onder de toren liggen ook
posters om mee te nemen. Hang de poster of de flyer voor
uw raam op een zichtbare plek.
Bijbelkring in de Oude School
Op maandagmiddag 12 november hopen we weer
Bijbelkring te hebben in de Oude School. Aanvang 14.00
uur. Deze middag wordt weer geleid door Jan Sterrenburg.
We hopen verder te gaan met Hoofdstuk 4 uit het boekje
van ds. Reitsma over de Romeinenbrief. Romeinen 5 ‘de
kracht van Gods Genade’. Brengt u het vorige keer
uitgedeelde stencil mee en leest u het 2e deel vast door? Er

zijn voldoende stencils voor meer deelnemers. We hopen
op een fijne middag. Hartelijk welkom!
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Gemeenteweekend 17-19 mei 2019
Heeft u al nagedacht over deelname aan het
gemeenteweekend? Denk niet langer, maar doe het
gewoon. Meld u aan voor een weekend van verdieping,
ontmoeting en ontspanning. Naast gezamenlijke
activiteiten is er ook voldoende ‘vrije tijd’. We denken deze
keer met elkaar na over het thema “Open je ogen”, waarbij
het gaat om elkaar echt te zien. Hoe mooi kan dit juist in
zo’n gemeenteweekend. 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! En
aanmelden kan zolang er plaats is!
Pastoraal bezoeker
We zijn op zoek naar nieuwe pastoraal bezoekers. Een
pastoraal bezoeker doet zelfstandig bezoekwerk onder de
verantwoordelijkheid van een wijkouderling. Sommige
wijken zijn zo groot dat het voor een wijkouderling niet lukt
om de wijk regelmatig te bezoeken. Je bepaalt zelf
hoeveel bezoeken je wilt doen en spreekt dit af met de
wijkouderling. Een pastoraal bezoeker kan zowel een man
als een vrouw zijn. Wil je hier meer van weten om te kijken
of dit iets voor je is? Neem dan contact op met Ronny van
Renswoude (ronny.van.renswoude@hggop.nl of
0619460035). Na de zomervakantie is Wim Blom opnieuw
weer begonnen als pastoraal bezoeker. Hij doet dit
bezoekwerk in de ouderenwijk. We wensen hem
gezegende ontmoetingen toe.
Friedenstimme Bijbelpakketten
Op zondag 2 december liggen er weer de jaarlijkse
Bijbelpakketten van Friedenstimme klaar om
meegenomen te worden. Om zelf een Bijbel
te hebben is voor heel veel christenen niet de normaalste
zaak van de wereld. Wat prachtig dat wij de mogelijkheid
hebben om onze broeders en zusters deze te kunnen
geven! Wilt u er 1 (of meerdere mag ook) meenemen en
versturen? Een mooi geschenk om weg te geven!

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)
Agenda
Maandag 12 november
o 14.00 – 16.00: Bijbelkring (zie bericht)
o 19.30: Avondgebed in de DakKAPEL
Dinsdag 13 november
o 18.45 – 20.00: Club groep 5
o 19.00 – 20.15: Club groep 8

19.00 – 20.30: Club Immanuël in de Rank,
Giessenburg
19.45: Kerkkoor “Vita Nova”

Woensdag 14 november
o 19.00 – 20.15: Club groep 7
o 19.30 – 21.00: Club klas 3&4
o 20.00: Groeimomenten
Donderdag 15 november
o 19.00 – 20.00: Follow Me
o 20.00: Bijbelgesprekgroep bij Jas de Bruin

