
Seizoen 2020 – 2021                                                              
Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum 
 
Bijbelgespreks- en gebedskringen 
Bijeenkomst Contactpersoon Frequentie Telefoonnr. Thema 
Vrouwengebedskring Liesbeth Heikoop 1e dinsdagmorgen van de maand,  

09.00 uur in de stilteruimte 
0184-652032  

Gebedskring Henk Oskam Wekelijks maandagavond 19.30 uur, 
DakKapel 

0184-692641  

Gebedskring Kees Zanen 3e zondagavond van de maand 20.00 
uur, Oude School 

0184-652808  

Bijbelstudiekring Jan Sterrenburg Ca. 3 wekelijks,  
Start 7 oktober, Oude School 

0184-610737 Boekje Rechters  
Tim Keller 

Vrouwengesprekskring Andike de Ruiter Iedere 2e woensdagochtend van de 
maand, 9.15-11.15, bij iemand thuis. 
Start: 14 oktober  
bij Andike, Oranjestr 80 

0184-611844 Boekje God is 
groter dan je 
denkt –  
Rene v Loon  

Bijbelgesprekskring Corika Minheere Zondagavond vanaf 20.00, 1x per 
maand. Start 27 september, Oude 
School/ de Nok 

06-11640443  

Bijbelgesprekskring Jan Boeren 3 wekelijks op woensdagavond. Start 7 
oktober, Oude School 

06-51682636 Vervolg van Op 
weg naar de 
nieuwe aarde 

Bijbelgesprekskring Cees Bakker Maandelijks op donderdagavond,  
start 22 oktober, Oude School 

0184-615456  

Bijbelgesprekskring Wim Petersen 3 wekelijks op donderdagavond.  
Start 24 september, Oude School 

0184-651502 Blijf jij in mij? 
Ron van der 
Spoel 

Timotheüskring Ad Muilwijk 3 wekelijks op donderdagavond.  
Start 24 september, Oude School 

0184-618479 Sterk en moedig 
als Jozua 

Bijbelgesprekskring Arie Korevaar 
(contactpersoon) 
Jan Sterrenburg 
(gespreksleider) 

Maandelijks op maandag,  
14.00 -16.00 
Start 19 oktober, Oude School 

0184-651551 Boekje: Elisa, 
dichter bij God 
– WJ Dekker 

Bijbelgesprekskring Mariëlle van Muijlwijk 3 wekelijks op maandagavond,  
start 28 september, Oude School 

06-13860026  

Belijdeniskring 2014, 2017 Rianda Kroon Elke 2e maandag van de maand. Start 
28 sept of 5 oktober, Oude School 

06-52160163 Vervolg van 
‘vertrouwen op 
God’ – H. 
Lalleman 

Belijdeniskring 2015 Martien en Evelien 
van Schoonhoven 

3 wekelijks op woensdagavond  0184-618503  

Bijbelgesprekskring Jolanda Baks Avond in overleg 0184-423258 Boekje of 
actueel 
onderwerp 

Bijbelgesprekskring wijk 6 Annemarieke van 
Lopik 

1e woensdagavond van de maand 0184-616633  

Belijdeniskring 2018/2019 Diederik de Kok  06-51907923  

21+ groep  Bettie Romijn Eten en ontmoeting met leeftijdsgenoten  06-42129758  

 
Wijkkringen 
Wijk Contactpersoon Frequentie Telefoonnr.  
1 + 2 Jeannette de Groot 1x per 2 maanden 06-18397717  
5 Evelien van 

Schoonhoven 
2 à 3 x per jaar 0184-618503  

6 Annemarieke van 
Lopik 

1x per maand wandeling, 1x per 
maand gezamenlijke maaltijd 

0184-616633 Wandeling,  
gezamenlijke 
maaltijd 

7 Debora Kroon Iedere 2e vrijdag van de maand 
gezamenlijk eten in het gebouw 
van Servanda, Scheldestraat. 
Start op 16 oktober 

0184-670246 Gezamenlijke 
maaltijd 

8 Cees Bakker 1x per 2 maanden 0184-615456  
8c Gert van Loon 1x per 2 maanden 0184-615816  
9 Arja Kon 1x per 2 maanden,  

start 27 of 28 oktober  
06-40976612  

Mocht je wijzigingen of aanvullingen op dit schema hebben, dan stellen we het op prijs als je dit aan ons doorgeeft via: vti@hggop.nl 
 
Kring coördinator: Gerrit Romeijn, Ouderling Vorming, Toerusting en Inschakeling (VTI). E.gerrit.romeijn@hggop.nl 



 
 
Vanuit de VTI 
 
Fijn dat we, na een periode van minder ontmoeting, het komend seizoen weer op kunnen starten met 
kringontmoetingen en wijkbijeenkomsten. Daarbij rekening houdend met de RIVM voorschriften.  
Aan de kringleiders is de oproep gedaan om voor de komende tijd de bijeenkomsten zo mogelijk voor een aantal 
keer al in te plannen en voor grotere kringen hiervoor een ruimte in de Oude School te reserveren middels 
vti@hggop.nl. Hiervan is goed gebruik gemaakt. Jas zal de beschikbare ruimtes afhankelijk van de groepsgrootte 
indelen.  
Er staan diverse activiteiten op stapel die we graag met u/jou delen: 
 
Online toerustingsavond kringleiders woensdag 11 november 2020  
Tijd: 20.00 – 21.30 uur  
Locatie: online via zoom 
Het eerste deel van de avond zal Jeanette Vos het themagedeelte praktisch behandelen. 
Het tweede deel van de avond is er gelegenheid om ‘in groepjes’ met elkaar ervaringen uit te wisselen.  
Dus ook de oproep aan de meer doorgewinterde kringleiders om zich aan te melden om kennis en ervaring te 
delen. 
 
Missionaire avond woensdag 9 december 2020 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Locatie: Oude School 
Zoals altijd belooft dit weer een boeiende avond te worden waarin van een aantal missionaire activiteiten op een 
interactieve manier verslag wordt gedaan en waarin ook het jaarproject onder de aandacht wordt gebracht.  
Ook voor 2021 staat er een missionaire avond gepland, en wel op woensdag 19 mei. 
 
Rondreis door de Bijbel 
Data: januari/februari 2021. Exacte data en inhoud volgen binnenkort. 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Locatie: afwisselend de Rank, de Stigt en de Oude School. 
Het komend seizoen zal er in samenwerking met Giessen-Nieuwkerk weer een Rondreis door de Bijbel georganiseerd 
worden. Metta Wierenga zal ons deze avonden weer meenemen in diverse onderwerpen.  
 
Actie online bijbelcursus Evangelisch College 
Actie loopt tot 31 december 2020 
Het Evangelisch College biedt een selectie van 7 onlinecursussen aan tegen een zeer sterk gereduceerd tarief. Een 
mooie mogelijkheid om thuis, op je eigen tijd, je verder te verdiepen in de Bijbel. 
De selectie van deze aanbieding omvat 7 cursussen over: Ruth, Job, Mattheus, Handelingen, het grote verhaal 
van de Bijbel, Christelijke toekomstverwachting, de vroege Kerk 
Deze bundel van 7 cursussen kost normaal € 125,- maar omdat onze kerk meedoet met deze actie bedraagt de 
prijs slechts € 25,- (gebruik daarvoor de kortingscode HGGOP100euro). Bestellen van de cursusbundel kan via: 
https://www.evangelisch-college.nl/voor-kerken/materialen/actie-online-cursussen-bundel/informatie-voor-
deelnemende-kerken/  
Voor vragen hierover, neem contact op met Andrea Huisman, tel 06-19520846  
 
Gebedskalender 
Geïnspireerd door de gebedskalender van Giessen-Nieuwkerk zijn we vanuit de VTI bezig met het opzetten van 
een gebedskalender voor Giessen-Oudekerk en Peursum. Het doel hiervan is de betrokkenheid op de gemeente te 
vergroten d.m.v. gebed. Opzet is een gebedspunt voor iedere dag, vermeld op een gebedskalender voor zeven 
weken lang. Inhoud gebedspunten is gerelateerd aan onze gemeente in de breedste zin van het woord of heeft 
betrekking op een activiteit van onze gemeente die op de betreffende dag plaatsvindt, of kan een onderwerp 
inhouden wat verbonden is aan een organisatie die door onze gemeente wordt ondersteund.  
We streven ernaar deze kalender vanaf begin 2021 uit te geven. 
 
Tenslotte 
Wij als VTI-commissie hopen dat veel mensen (opnieuw) aanhaken bij een kring en/of activiteit om zo, rond de 
Bijbel, met elkaar verbonden te zijn.  
Ben je nog op zoek naar een kring en wil je weten welke bij jou past of wil je informatie hoe zo’n avond eruitziet of 
heb je wellicht andere vragen? Mail ons dan op vti@hggop.nl of bel naar Gerrit (0184-634798). We denken graag 
met je mee.  
 
Namens de VTI-commissie, 
Andrea Huisman, Marian Slagboom, Annette van Dijk, Gerrit Romeijn.  
Met medewerking van Jeanette Vos. 


