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Diensten 

9.30: 
 
 

 
Ds. L. Hoftijzer, Rijswijk (NB)  (via kerkomroep.nl of 
YouTube Live) 

 
Collecten 

1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 
Diaconiecollecte  

 

   

Coronavirus 
Kerkuitzending live 
De live uitzendingen van de kerkdiensten voor abonnees, 
zijn nog op de gebruikelijke manier te beluisteren en te 
bekijken. 

 
Livestream uitzending 
Afgelopen zondag hebben ca. 150 gezinnen de kerkdienst 
van onze gemeente meebeleefd via een (besloten) 
livestream uitzending op YouTube Live. Prachtig dat we in 
deze tijd van beperkende overheidsmaatregelen op deze 
nieuwe manier verbonden kunnen blijven. Voor het 
bekijken van deze livestream uitzending is iedere dienst 
een nieuwe URL benodigd. Komende zondag wordt de 
nieuwe URL om 9:15 u gepost op onze website HGGOP.  
En kunt u daarmee weer inloggen.  We zijn daarnaast 
druk bezig om zowel geluid als cameraopname van 
zanggroep e.d. te verbeteren. De liturgie van de dienst 
kunt u bekijken onder het kopje 'Liederenbladen' bij 
'Kerkdiensten'. 
 
Diaconie collectes voor de periode tot aan Pasen 
In plaats van elke week een collecte te benoemen willen 
we in deze periode voor een langere tijd collecteren voor 
één doel. 
De periode tot aan Pasen staat in het teken van het lijden 
van onze Heer Jezus Christus. 
Geef voor kwetsbare vluchtelingen op Lesbos 
Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de 
gevolgen van de corona-pandemie. Honderdduizenden 
mensen zijn ziek en meer dan tienduizend gestorven. 
Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en 
hulpbehoevende wordt het steeds moeilijker om hulp te 
ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze 
naasten en onszelf. 
Voor mensen die al in moeilijke omstandigheden leven is 
het extra zwaar. Zoals voor de vluchtelingen die gestrand 
zijn in Griekenland. Op het eiland Lesbos zijn de 
vluchtelingenkampen overvol. De hygiënische 
omstandigheden zijn volstrekt onvoldoende. Mensen 
kunnen niet de noodzakelijke afstand bewaren, er is te 
weinig schoon water en medische voorzieningen zijn 
nauwelijks toegankelijk. 
Lokale partners van Kerk in Actie kunnen steeds 
moeilijker hun werk doen vanwege de coronacrisis, maar 
proberen net aangekomen vluchtelingen op te vangen, 
hen eerste hulp, informatie en voedsel te bieden. Kinderen 
kunnen - zodra de scholen weer open zijn - lessen volgen.  
Kerk in Actie gelooft in delen. We voelen ons verbonden 
met mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist 
nu mogen we de vluchtelingen die klem zitten in 
Griekenland niet vergeten.  
Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk voor 
vluchtelingen met uw gebed en uw bijdrage. Uw hulp is 
dringend nodig! Uw gift kun u overmaken via het 
bankrekening nummer van de Diaconie NL12RABO 0321 
702 182 of via de webshop of de Kerkgeld app. 
Heel hartelijk dank! 
 

Passion Adult & Passion Night 
Deze activiteiten waarin het lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus centraal staan, kunnen helaas ook 
geen doorgang vinden. 

 
Aan de Ouderen in onze gemeente 
De paasmiddag die gepland stond op donderdag 9 april 
gaat helaas niet door. Wel worden de paasbakjes bij de 
ouderen rondgebracht. Vriendelijke groet H.V.D. 

 
Stille week bezinningsmomenten 
Maandag 6 april t/m donderdag 9 april van 19.15 uur tot 
ongeveer 19.45 uur gedenken wij in stilte het lijden en 
sterven van onze Heer. De diensten zijn via kerkomroep en 
YouTube Live te volgen. 
 
Op andere manieren verbonden 
Door alle maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te 
bestrijden, worden wij allemaal erg beperkt in onze sociale 
contacten en mogelijkheden om elkaar als gemeente te 
ontmoeten. 
Graag willen we binnen de gemeente op verschillende 
manieren proberen naar elkaar om te zien en aandacht 
voor elkaar te hebben. 
 
Om daar vorm aan te geven zijn er diverse initiatieven. Een 
aantal daarvan vindt u hieronder: 

 We zullen de komende tijd twee extra Kerkradio 
uitzendingen per week gaan verzorgen. 

- Op woensdagavond zal er na het luiden van de 
kerkklok (van 19.15-19.30 uur) een kort meditatief moment 
zijn. U kunt dit moment meemaken via een link op de 
website naar ons YouTube kanaal. Ook via kerkomroep 
kunt u meeluisteren. 

- Vrijdagmiddag, van 15.00 – 15.45 uur, gaan we 
samen met Cees Bakker en Bob van der Sijde een 
muzikaal programma verzorgen waarin we elkaar met een 
enkel woord en geestelijke liederen mogen bemoedigen. 
Deze vrijdagmiddag uitzendingen zijn te beluisteren via uw 
kerkradio aansluiting of op internet via onze website: 
www.hggop.nl/ : kerkdienst beluisteren of op:  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10088. 
 

 Voor de groei momenten met jongeren is er een 
digitaal avondgebed georganiseerd. Afgelopen woensdag 
25 maart was de eerste keer. Veel jongeren hebben zich 
hier bij aangesloten om zo toch als groep met elkaar 
verbonden te blijven en samen te bidden. Het was een fijn 
moment wat we vanaf nu elke woensdag willen herhalen. 
Als je als jongere denkt van:  “Hé daar wil ik ook wel aan 
mee doen.”, neem dan even contact op met Henk Vlot via 
de app 0612780929 en je hoort wat je hier voor moet doen.  
 

 In onze wijkkring hebben we een groeps-app 
opgestart om zo toch met elkaar verbonden te blijven. Op 
deze groep kunnen we onze nood delen maar ook 
bemoedigingen appen.  Misschien ook wel een optie voor 

http://www.hggop.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10088


andere wijken of kringen om zo met elkaar verbonden te 
blijven. 
 

 Wat doe jij om verbonden te blijven met onze 
gemeente, met je buurvrouw of mensen uit de wijk of 
straat? Deel dat eens met een foto zodat we dat ook weer 
kunnen delen met elkaar of op de site zodat we elkaar in 
actie blijven zien . Want nu is het juist de tijd om om-te-
zien naar elkaar. 
 
Henk Vlot,  Jeanette Vos – Spek en Jan den Toom 
 
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, 
polder ten oosten 
van Peursumse 
vliet, Giessen-
Nieuwkerk 
 

Wout Gorree 
(651733)     

Wijk 2 en 3 Bovenkerkseweg 
en Oudkerkseweg 

Martien van 
Schoonhoven 
(618503)   

Wijk 4 en 5 Dr 
Gravemeyerstraat, 
H.J. van Dijkstraat, 
Kloevelaan, 
Binnendamseweg, 
Binnendams 

André Hoffland 
(642574)    

   

Wijk 6 Hardinxveld-
Giessendam; Over 
’t Spoor, Oud-West 
(=Damstraat, 
Boorstraat, 
Stationsstraat, etc.). 
Westwijk) 

Joop Leeuwis 
(652211)     

Wijk 7 Hardinxveld- Ron Stam 

Giessendam; 
Buitendams, 
Peulenwijk 

(612172) 

Wijk 8 Hardinxveld-
Giessendam; 
Wielwijk, 
Nieuweweg 
(+industrieterrein), 
Kerkweg, Sluisweg, 
Parallelweg (tot 
Sluisweg) en 
Rivierendijk (tot 
Sluisweg)  

Gert van Loon 
(615816) 

Wijk 9 Wijk 9: Boven-
Hardinxveld: alle 
straten, Parallelweg 
(vanaf Sluisweg) en 
Rivierdijk (vanaf 
Sluisweg) en alles 
onder de A15 
(Gorinchem, 
Sliedrecht en 
Papendrecht) 

Folly Folkerts 
(617761) 

Wijk 10 (overige gemeenten 
en polder te westen 
van Peursumse 
vliet) 

Marius Voets 
(06-53616045)  
 

Ouderenwijk 
A 

75+ in wijk 1-5 Arie Korevaar 
(651551)     

Ouderenwijk 
B 

75+ in wijk 6-10 Contactpersoon: 
Kees van 
Berchum 
(615029) 

 
 


