
26 januari 2020 , jaargang 12 nr.503  

Weekbrief 
 Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk 
en Peursum                   
 
redactie: weekbrief@hggop.nl 

 

 
  

Diensten 
9.00: 
10.45: 
18.30: 

 
Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam (Kerk, school, gezin) 
Ds. J. Scheel Goedhard, Amsterdam  (Kerk, school, gezin) 
Ds. J. Reijm, Rotterdam Hillegersberg 
 

 
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 wordt over De ballingen mogen terug naar 
hun land uit Ezra 1: 3-7. Het thema is: Weer naar huis. 
Voor de groepen 7 & 8 is er On Track. 
 
Diaconiecollecte 
Tijdens de Kerk-School-Gezinsdiensten die op zondag 26 
januari in de kerken van Giessenburg en Giessen-
Oudekerk gehouden worden, zal gecollecteerd worden 
voor Stichting Bartiméus.  
Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland die 
slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige 
beperking hebben of problemen ervaren met zien door 
bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Met 1.800 
medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen zij alles in 
het werk om mogelijk te maken dat mensen met een 
visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen 
past. 
Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. 
Het gaat om hoeveel procent je leeft. 
 
Open bijbelkringavond 
Nu Jan Willem en Melissa in hun verloftijd in Nederland 
zijn, en zij diverse momenten hebben voor ontmoeting op 
de kringen,  hebben ook wij  ze uitgenodigd voor onze 
kringavond van de Timoteus-bijbelkring.  
Diverse andere kringen sluiten hierbij aan, maar we staan 
open voor een ieder, ongeacht of u of jij lid bent van een 
kring. Iedereen is welkom om Jan Willem en Melissa te 
ontmoeten, rondom een opengeslagen bijbel. 
Deze avond is op donderdag 30 januari in de Oude 
School, aanvang 20.00 uur. Op de avond is een collecte 
voor de onkosten en de rest is voor  Jan Willem en 
Melissa. 
Van harte welkom. 
 
!!Herhaalde oproep!! 
Wie lijkt het leuk om leiding te geven aan de toffe kids van 
club groep 5? 
Het huidige seizoen duurt gelukkig nog even maar voor 
volgende seizoen weten we al dat er nieuwe leiding nodig 
is. 
We nodigen (dagen) je daarom van harte uit om een 
avondje mee te lopen en te ervaren of het wat voor je is! 
Het huidige team hoopt snel op een reactie! 
Je kunt contact opnemen met Leontine Timmer, (samen 
met Tineke het huidige team groep 5) 06-18732021 
Of Johan de Ruiter (club coördinator) 06-1296 2409 
 

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! 
 
Aan de Ouderen in onze gemeente 
Dinsdagmiddag 11 februari 2020 is er weer een gezellige 
middag. Deze middag komen 2 heren een presentatie 
geven over de Visafslag in Stellendam, ze vertellen het 
verhaal van visser tot kotter en van haring tot paling.  
U kom toch ook? Het begint om 14.30 uur in de Oude 
School. De H.V.D. 
 
Gift de Zaaier 
In december hebben we als deelnemende gemeente in 
kerkblad "De Zaaier" een gift van € 1.000 ontvangen. 
Hiervoor zijn we als gemeente erg dankbaar! De volledige 
brief is te vinden op onze website. 
Overigens blijft de actie dat ieder nieuw lid, De Zaaier het 
eerste halfjaar gratis ontvangt ook de komende tijd van 
kracht. 
 
Agenda 
Zondag 26  januari   
o Koffie drinken tussen beide ochtenddiensten 

 
Maandag 27 januari   
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL 

 
Dinsdag 28 januari   
o 19.00 – 20.30: Club Imannuël, in de Rank, 

Giessenburg 
o 19.45: Kerkkoor ‘Vita Nova’ 

 
Woensdag 29 januari   
o 20.30: Luisterend bidden (vervolg) 

 
Donderdag 30 januari   
o 19.00 – 20.15: Follow Me 12 – 16 jaar 
o 20.00: Open bijbelkringavond (zie bericht) 

 
Zondag 2 februari   
o 18.00: Horen, Zien & Doen tienerbijeenkomsten, in 

de Soos 
o 18.30: 16+ club in de Nok 

 

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) 

 



 


