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Diensten 
9.00: 
10.45: 
18.30: 

 
Ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle    (Avondmaal) 
Ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle    (Avondmaal) 
Ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal  (Avondmaal) 
 
 

 
Collecten 
1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 
Diaconie 

 Kerkrentmeesterlijke collecte 
Kerkenwerk/Zendingsbusjes 

 

   

Zondagsschool  
Tijdens de 2e dienst is er zondagsschool voor de groepen 
1 t/m 6. Verteld wordt over Jezus kiest zijn eerste 
discipelen uit, uit Mattheüs 4: 12-22. Het thema is: Je 
wordt geroepen 
 
Diaconiecollecte 
De diaconiecollecte op zondag 19 januari heeft een 
algemene bestemming.  
De Avondmaalscollecte is bestemd voor het Jaarproject: 
De timmerwerkplaats van Jan-Willem en Melissa. Zij 
wonen in Jordanië om daar het evangelie van Jezus 
Christus te verkondigen en zijn namens onze gemeente 
uitgezonden. Sinds enige tijd zijn zij bezig om een 
timmerwerkplaats op te zetten. In de werkplaats wordt les 
gegeven in houtbewerking, meubels vervaardigd die 
verkocht kunnen worden en toestellen gemaakt voor 
gehandicapte kinderen.  Ook hopen zij door deze 
werkplaats met meer mensen in contact te komen. 
Het geld dat deze zondag opgehaald wordt  zal vooral 
voor gereedschap en materialen in de timmerwerkplaats 
gebruikt gaan worden. Helpt u mee? 
 

Kopij Rond de Toren 
Voor het komende nummer van Rond de Toren dat in 
maart zal verschijnen zijn weer op zoek naar uw bijdrage. 
Heeft u in de afgelopen periode meegedaan met een 
activiteit, hebt u iets moois gelezen, gezien of   
gedaan dat u graag met gemeenteleden wilt delen of staat 
er een activiteit op de planning waarvan u de gemeente 
op de hoogte wil stellen? Stuur dan uw kopij in voor 
vrijdag 31 januari naar het bekende adres: 
redactie.ronddetoren@hggop.nl Alvast bedankt! 
 
Koffie drinken 
I.v.m. het Heilig Avondmaal is het koffie drinken verplaatst 
naar 26 januari.  
 
Wijkkring 8c 
Op maandag 20 januari hopen wij als wijk 8c weer bij 
elkaar te komen. Dit keer bent u vanaf 20.00 uur hartelijk 
welkom bij Jeannette en André van der Kooij, Nieuweweg 
207. Voor informatie:  0184-615816. Ria en Gert van 
Loon. 
 
Kerk-School-Gezinsdiensten op 26 januari 2020  
Op zondagmorgen 26 januari 2020 bent u van harte 
welkom bij de Kerk-School-Gezinsdiensten die in de 
kerken van Giessenburg en Giessen-Oudekerk gehouden 
worden. Het thema is dit jaar “Had je dat gedacht? ”.  
  
Op de verschillende basisscholen bereiden de kinderen 
zich voor met verhalen, liederen en werkstukken. De op 
school gemaakte werkstukken zullen bovendien in de 
verschillende kerken te zien zijn, zodat er tijdens de 
kerkdienst veel herkenning is. Door middel van 
onderstaand leesrooster kunt u zich ook thuis 
voorbereiden.  
  

Maandag  : Lukas 2: 1-21 (Had je dat gedacht, een Koning 
in een kribbe?) Dinsdag  : Lukas 2: 42-52 (Had je dat 
gedacht, dat een jongen van 12 al zo wijs was?) Woensdag  
: Lukas 5: 1-11 (Had je dat gedacht, dat de netten toch vol 
raakten?) Donderdag  : Lukas 18: 35-43 (Had je dat 
gedacht, dat een blinde weer kon zien?) Vrijdag   : Lukas 
23: 26-48 (Had je dat gedacht, een Koning aan het kruis?)  
  
Aanvang van de diensten   
  
Gereformeerde kerk Giessenburg:  09.30 uur Hervormde 
kerk Giessenburg:  09.30 uur Hervormde kerk Giessen-
Oudekerk: 09.00 uur en 10.45 uur  
  
De collecte is bestemd voor “stichting Bartimeus”. Stichting 
Bartimeus wil er voor zorgen dat alle kinderen die 
slechtziend of blind zijn in Nederland het leven kunnen 
leiden dat bij hen past.  
  
Doe mee aan de Week van Gebed 2020 – thema 
“Buitengewoon” 
Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van 
Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020 (19 t/m 
26 januari). Geïnspireerd door de buitengewone 
vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, 
daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer 
dan het gewone. 
 
Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen 
christenen mee. Door samen te bidden ervaren we 
eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor 
anderen door de problemen van de samenleving in de 
voorbeden een plek te geven.  
 
De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 
uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 
vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen 
hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, 
en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd 
worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop 
het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze 
gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht 
en gevierd. Zij hebben dit jaar de gebedsweek voorbereid. 
 
De Week van Gebed wordt georganiseerd door 
MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de 
Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl 

Ook de 4 gezamenlijke kerken van Giessenburg/Giessen-
Oudekerk doen weer mee met de Week van Gebed.  

U/Jij bent van harte welkom op: 
MAANDAG 20 JANUARI: DE TIL GIESSENBURG 
DINSDAG 21 JANUARI: HERV. KERK GIESSEN-
NIEUWKERK (ingang Dorpsstraat) 
WOENSDAG 22 JANUARI: DE STIGT (onder de 
Maranatha kerk) 
DONDERDAG 23 JANUARI: HERV. KERK GIESSEN-
OUDEKERK (inloop met koffie/thee om 19.45 uur) 

http://www.weekvangebed.nl/


De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn ongeveer om 
21.00 uur afgelopen. 
Er is dit jaar helaas geen speciale 
jongerenbijeenkomst/Prayernight. De jeugdclubs besteden 
mogelijk op hun clubavond aandacht aan het gebed. 
 
We zullen op donderdagavond ook bidden voor het 
missionaire werk binnen onze gemeente. 
Heeft u gebedspunten en kunt u niet aanwezig zijn op 
deze avonden, dan kunt u de gebedspunten doorgeven 
aan: Arie Heikoop (tel. 652032) of mailen naar 
fam.heikoop@solconmail.nl 
 
Agenda 
Zondag 19  januari   
o Bidden na de avonddienst 

 
Maandag 20 januari   
o 19.00  20.15: Club groep 6 
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL 
o 20.00 – 21.00: Week van Gebed in de Til, 

Giessenburg (zie bericht) 
o 20.00: Wijkkring 8c (zie bericht) 

 
Dinsdag 21 januari   
o 18.45 – 20.00: Club groep 5 
o 19.00 – 20.15: Club groep 8 
o 19.00 – 20.30: Club Imannuël, in de Rank, 

Giessenburg 
o 19.45: Kerkkoor ‘Vita Nova’ 
o 20.00 – 21.00: Week van Gebed in de Herv. Kerk 

Giessen –  Nieuwekerk (zie bericht) 
 

Woensdag 22 januari   
o 19.00 – 20.15: Club groep 7 
o 19.30 – 21. 00: Club klas 3 & 4 
o 20.00 – 21.00: Week van Gebed in de Stigt, 

Giessenburg (zie bericht) 
o 20.30: Luisterend bidden (vervolg) 

 
Donderdag 23 januari   
o 19.00 – 20.15: Follow Me 12 – 16 jaar 
o 20.00 – 21.00: Week van Gebed in de Herv. Kerk 

van Giessen – Oudekerk en Peursum (zie bericht) 
 
Vrijdag 24 januari   
o 19.30 – 21.00: Club klas 1 & 2 

 
Zondag 26  januari   
o Koffie drinken tussen beide ochtenddiensten 

 
 
 

 
 

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: Kees van Berchum (615029) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


