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Weekbrief

Coronavirus
Maatregelen coronavirus
Het coronavirus verspreidt zich door Nederland. Het virus
zelf en de beperkende maatregelen vanuit het RIVM raken
ons ook als kerkelijke gemeente. In dit bericht leest u de
besluitvorming van de kerkenraad.
Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het volgen van de
maatregelen van de overheid en de PKN om onnodig
contact te vermijden en zodoende bij te dragen aan het
beperken van de verspreiding van het virus.
Onderstaande maatregelen zijn van toepassing vanaf
heden t/m 31 maart 2020
Zondagse Erediensten
De reguliere samenkomsten komen te vervallen.
Om met elkaar toch een gemeenschappelijk moment te
hebben zal er één uitzending plaatsvinden vanuit onze
kerk, verzorgd door de predikant in samenwerking met
een muziekgroep en de organist. Via internet is deze
uitzending (09:30u.) te volgen.
(www.hggop.nl/kerdienstbeluisteren)
Liederenblad en weekbrief zijn zoals gebruikelijk op de
website beschikbaar.
Bijeenkomsten in de Oude School
Voor de Oude School geldt ook dat alle samenkomsten
voor bovengenoemde periode worden opgeschort. Dit
betekent: Geen vergaderingen, clubs, koor, Follow Me,
bijeenkomsten Nok, etc.
Mocht u naar aanleiding van deze maatregelen vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt contact opnemen met
uw wijkouderling.
Paasproject voor thuis - zondagsschool
Wij zijn benieuwd of er bij jullie al een miniprojectverbeelding op de kast staat. Doen jullie deze
zondag weer met ons mee? Het thema is: Kies je voor
Mij?
Aan alle ouders/verzorgers willen wij weer vragen om het
verhaal van deze zondag voor te lezen en daarna samen
te kijken welke verwerking je wilt maken. Alle materialen
staan weer op onze website.
Wij vinden het fijn dat op deze manier het Paasproject
toch kan doorgaan. Samen toeleven naar Pasen. We
hopen op deze manier met elkaar verbonden te blijven.
Veel plezier en zegen met elkaar!
De zondagsschoolleiding
Diaconiecollecte
Zondag 22 maart is er een algemene diaconale collecte.
Specifieke doelen krijgen veel aandacht en het is fijn als
er een bedrag overgemaakt kan worden naar een
specifiek doel. Toch zijn de algemene collectes ook van
groot belang. Er wordt door de vele stichtingen en goede
doelen steeds vaker een beroep gedaan op de diaconie
om bij te springen in bepaalde situaties. Daar is geld voor
nodig en dat geld haalt de diaconie uit de collecten met
bestemming ‘Algemeen’. Helpt u de diaconie in het
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uitvoeren van hun taak en wilt u hen van de nodige
financiële middelen voorzien? Daar er ook deze zondag
nog geen kerkdienst is willen wij u vragen uw bijdrage te
doen via de button op HGGOP.nl Bij voorbaat dank!
Homoseksualiteit
De avond van 19 maart is komen te vervallen, er zal
worden gezocht naar een nieuwe datum om deze avond te
houden.
Moeilijke tijd
Het corona-virus treft ons allemaal: misschien kennen we
iemand die er nu mee belast is. We zijn ook bezig om ons
aan te passen aan de nieuwe maatregelen en daar een
weg in te vinden. Dat is voor de één gemakkelijker dan voor
de ander.
Maar daarnaast hangt er een dreiging in de lucht: we
krijgen het zelf of iemand in onze omgeving. Niemand van
ons weet precies hoe dat zal zijn. We weten niet hoe we
zullen reageren en hoe ziek we zullen zijn. Vaste
zekerheden om ons heen vallen weg en dat kan
beangstigen.
Als christen hebben we echter een andere zekerheid. En
die is dat we een God hebben die van ons houdt. Hij was er
bij toen in vroege tijden epidemieën uitbraken. Hij is er ook
nu bij. We mogen leven voor Hem en onze ongerustheid
aan Hem overgeven in ons gebed. We willen u bemoedigen
om dat persoonlijk te doen, maar ook gezamenlijk door
gebedspunten voor de voorbede door te geven aan de
scriba Gert van Loon (tel. 615816).
Tevens willen we u vooral nu aanmoedigen om extra naar
elkaar om te zien. Kijk om u heen (zowel binnen de kerk als
in uw naaste omgeving) en vraag wat mensen nodig
hebben. Denk aan medische zorg of boodschappen.
Omzien naar elkaar is in een tijd als deze extra belangrijk.
Dat kan door regelmatig de telefoon te pakken.
Wanneer u zelf hulp nodig heeft kunt u contact opnemen
met uw wijkouderling. Hieronder volgen ze nog een keer.
Tot slot willen we wijzen op 2 Tim. 7: ‘God heeft ons niet
een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van
kracht, liefde en bezonnenheid.’ We mogen onze
ongerustheid aan God overgeven en elkaar met die geest
tegemoet treden.
Overzicht wijken:
Wijk 1
Peursumseweg,
Wout Gorree
polder ten oosten
(651733)
van Peursumse vliet,
Giessen-Nieuwkerk
Wijk 2 en 3

Bovenkerkseweg en
Oudkerkseweg

Wijk 4 en 5

Dr
Gravemeyerstraat,
H.J. van Dijkstraat,
Kloevelaan,
Binnendamseweg,
Binnendams

Martien van
Schoonhoven
(618503)
André Hoffland
(642574)

Wijk 6

Wijk 7

Wijk 8

Wijk 9

Wijk 10

Ouderenwijk
A
Ouderenwijk
B

HardinxveldGiessendam; Over ’t
Spoor, Oud-West
(=Damstraat,
Boorstraat,
Stationsstraat, etc.).
Westwijk)
HardinxveldGiessendam;
Buitendams,
Peulenwijk
HardinxveldGiessendam;
Wielwijk, Nieuweweg
(+industrieterrein),
Kerkweg, Sluisweg,
Parallelweg (tot
Sluisweg) en
Rivierendijk (tot
Sluisweg)
Wijk 9: BovenHardinxveld: alle
straten, Parallelweg
(vanaf Sluisweg) en
Rivierdijk (vanaf
Sluisweg) en alles
onder de A15
(Gorinchem,
Sliedrecht en
Papendrecht)
(overige gemeenten
en polder te westen
van Peursumse vliet)
75+ in wijk 1-5
75+ in wijk 6-10

Joop Leeuwis
(652211)

Ron Stam
(612172)

Gert van Loon
(615816)

Folly Folkerts
(617761)

Marius Voets
(06-53616045)
Arie Korevaar
(651551)
Contactpersoon:
Kees van
Berchum
(615029)

