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Diensten 

9.00: 
10.45: 
18.30: 

 
Ds. A.T. Blijderveen, Nijkerk (Viering H. A.) 
Ds. A.T. Blijderveen, Nijkerk (Viering H. A.) 
Ds. I. Hoornaar, Ermelo (Voorzetting viering H. A.) 

 
Collecten 

1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 
Diaconie 

 Kerkrentmeesterlijke collecte 
Kerkenwerk/Zendingsbusjes 

 

   

Zondagsschool/On track  
Tijdens de 2e dienst is er zondagsschool voor de groepen 
1 t/m 4 Verteld word over Jonathan vertrouwd op de 
HEER uit 1 Samuel 14. Het thema is: Winnen zonder 
wapens. Voor de groepen 7 & 8 is er On Track.  
 
Diaconiecollecte 
De diaconiecollecte op zondag 17 november heeft een 
algemene bestemming.  
De Avondmaalscollecte is bestemd voor Gevangenenzorg 
Nederland, een vrijwilligersorganisatie voor 
gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. 
Vrijwilligers gaan op bezoek in de gevangenis of bij 
familieleden van gevangenen thuis en bieden morele 
steun, een luisterend oor en denken mee met het zoeken 
naar woonruimte, opvang, werk of contacten met officiële 
instanties. Vanuit onze regio zijn diverse vrijwilligers in 
Dordrecht actief. De vrijwilligers zijn gemotiveerde mensen 
uit allerlei kerken en gemeenten die de christelijke 
uitgangspunten onderschrijven. Financieel zijn ze sterk 
afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven 
en fondsen. Van harte aanbevolen. 
 

Kerkauto 

Voor Giessen-Oudekerk en Peursum zijn we dringend op 

zoek naar enkele Kerkauto-chauffeurs die af en toe op 

zondagavond 3 à 4 mensen willen ophalen die niet zelf 

naar de kerk kunnen komen. 

Via een rooster wordt u ingedeeld om te rijden. Hoe vaak 

is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

Voor meer info kunt u terecht bij Martin Post ( 06-

27391753). Of via een email naar vervoer@hggop.nl  

Bij voorbaat dank! 

Oliebollenactie voor het jaarproject 
De thuisfrontcommissie van Jan Willem en Melissa gaat 
een oliebollenactie houden voor de timmerwerkplaats op 
30 december 2019. De oliebollen kunnen worden besteld 
en afgehaald. 
Nadere informatie volgt, maar houdt er alvast rekening 
mee!!  
Wie wil helpen kan zich aanmelden bij Nelly Lagerwerf, 
tel. 0623517623 
 
Wandelen 
Elk jaar vindt de schapentrektocht plaats van de 
najaarsbegrazing naar de schaapskooi in Ottoland. Op 30 
november 2019 wordt vanaf 9.00 tot 15.00 uur deze 
jaarlijkse schapentrektocht georganiseerd. We brengen de 
schapen van de najaarsbegrazing terug naar de 
schaapskooi en u kunt meelopen! De tocht is vanuit 
Hoornaar, via Goudriaan naar de schaapskooi Ottoland. 
Er wordt gezorgd voor rustplaatsen en eten en drinken 
voor onderweg. Opgeven kan via wandelen@hggop.nl of 
06-46691266 Annewieke Post 
 

 

KERSTSTUK MAKEN o.l.v. de dames van Bloem & Zus 

 Op maandag 9 december 2019 in “De Oude School”. 

Aanvang: 19.30 uur.  

Kosten: € 25,00 per persoon (incl. consumpties).  

(Indien mogelijk zelf snoeischaar meebrengen).  

Opgeven t/m 4 december a.s. bij:  

Jany Bakker, tel. 615456 of per e-mail bij: 

activiteitencommissie.hggop@gmail.com  

Bidden 
Zondagavond 17 november is er weer gelegenheid om 
samen te bidden.  
Aanvang; direct na de avonddienst in de Oude School. Een 
gebed van 'aanvaarde tederheid': Grote God, vandaag wil 
ik aanvaarden dat U mij accepteert, dat U altijd bij me bent, 
en ook voor mij gereedstaat. Ik laat Uw 
genade, barmhartigheid en zorg toe. Ik vind rust in Uw 
liefde Heer. Amen. 
 
Koffiedrinken verplaatst 
Het koffiedrinken in de Oude School is i.v.m. de viering van 
het Heilig Avondmaal een week verschoven, naar zondag 
24 november. 
 
Dank 
Wij waren zeer verrast door de vele kaarten, appjes en 
attenties die wij ontvingen ter gelegenheid van ons 50-jarig 
huwelijk. De wensen en gebeden voor de toekomst hebben 
ons diep geraakt. Allen heel hartelijk dank. Joop en Joke de 
Bruin. 
 
Project Kringloop 
De afgelopen week heeft een groep uit de gemeente zich 
ingezet voor het kringloop project. 
Enorm veel spullen zijn gesorteerd en netjes neergezet: 
super bedankt voor de hulp! 
Nog steeds zijn alle (mooie en nette) spullen heel erg 
welkom! In de Oude School is er nog steeds plaats! We 
krijgen enorm positieve berichten uit Hongarije over uw 
spullen, bedankt! Binnenkort komt er weer een nieuw 
thema voor de inzameling! 
 
Aan de ouderen in onze gemeente 
De datum voor de Kerstviering is donderdagmiddag 19 
december 2019. 
Aanvang 14.30 uur in de  Oude School.   
de H.V.D. 
 
Agenda 
Zondag 17 november   
o Bidden na de avonddienst (zie bericht) 

 
Maandag 18 november   

o 19.00 – 20.15: Club groep 6 
o 19.30-20.00: Avondgebed in de DakKAPEL 

 
Dinsdag 19 november   
o 19.00 – 20.30: Club Immanuël, in de Rank, 

Giessenburg 

mailto:wandelen@hggop.nl


o 19.45: Koor ‘Vita Nova’ 
 

Donderdag 21  november   
o 19.00 – 20.15: Follow Me 12 – 16 jaar 
o 20.00: Bijbelkring o.l.v. Cees Bakker 
o 20.00: Timotheüskring o.l.v. Ad Muilwijk 

 
Zondag 24 november   
o Koffie drinken tussen beide ochtenddiensten (zie 

bericht) 
 

 
Pastoraat 
Als gemeente leven we graag met elkaar mee. Dat doen 
we op allerlei verschillende manieren. De wijkouderlingen 
verzorgen in eerste instantie het pastoraat rondom hun 
eigen wijk. We stellen het dan ook zeer op prijs dat ‘als er 
iets is’ u in eerste instantie contact opneemt met de 
wijkouderling. Hij zal de verdere pastorale opvolging met u 
bespreken. Hieronder nog een keer de wijkindeling met de 
telefoonnummers van de wijkouderling. Gelijk maar even 
de vraag of u gewijzigde telefoonnummers aan de 
wijkouderling wilt doorgeven. Is uw telefoonnummer 
onlangs gewijzigd? Maakt u geen gebruik meer van uw 
vaste nummer en alleen nog maar van mobiel? Graag 
even doorgeven aan de wijkouderling. 

 
 

Pastorale coördinatie. Wil je iets delen? 
Neem contact op met je wijkouderling. 
 
Wijk 1: Wout Gorree (651733)    
Wijk 2 + 3: Martien van Schoonhoven (618503)  
Wijk 4 + 5: André Hoffland (642574)   
Wijk 6: Joop Leeuwis (652211)    
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: Jan den Toom (652607) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


