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Diensten 

9.30: 
18.30:          
 

 

Ds. G.J. Mink, Sliedrecht      (Online dienst) 
Ds. J.A.L. Duijster, Papendrecht (Online 
dienst) 

 
Collecten 

1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 
Diaconiecollecte  

 

   

Zondagsschool 
De komende weken gaan we werken over Hemelvaart en 
Pinksteren. Op de site staan de verhalen en de 
verwerkingen om te gebruiken. Ook zijn we erg benieuwd 
naar jullie belevenissen, knutsels en of de zaadjes al 
willen groeien. We hebben een digitaal prikbord, dus prik 
er wat leuks op of kom het prikbord even bekijken. Hele 
fijne dagen met elkaar! 
 
Diaconiecollecte 
De diaconie collecteert op zondag 31 mei, eerste 
pinksterdag, voor de Missionaire Commissie. Deze  
pinkstercollecte van de GZB is bestemd voor Albanië en 
Rwanda 
De GZB steunt al jaren het gevangenispastoraat in 
Albanië. Mede daardoor zijn veel gevangenen tot geloof 
gekomen. De gevangenissen zijn nu afgesloten voor 
bezoek en dus staat het pastorale werk stil. Maar we 
horen dat de Geest van God wonderen verricht. Te 
midden van de huidige coronacrisis verspreiden de 
gevangenen op hun beurt het Evangelie! 
In Rwanda werd eind maart besloten tot een totale 
lockdown. Caroline Mager, GZB-zendingswerker: ‘In het 
gebied waar wij werken, groeit de kerk ontzettend snel, 
maar tegelijk is er ook veel diepe armoede. De kerk heeft 
toestemming van de overheid gevraagd om juist nu 
voedsel en zeep te brengen naar afgelegen dorpen. 
Gemeenteleden, die zelf ook weinig bezitten, brengen 
geld en eten bij elkaar. Pastors en vrijwilligers uit de kerk 
hebben onder streng toezicht voedselpakketten bezorgd. 
We zien dat God ramen opent als deuren gesloten zijn.’ 
 
OPEN DOORS NACHT VAN GEBED.  
Onze gemeente heeft al een lange geschiedenis wat 
betreft de Nacht van Gebed voor de Vervolgde kerk. Ook 
nu is er weer gelegenheid mee te bidden voor onze 
vervolgde broeders en zusters. Omdat we niet bij elkaar 
kunnen komen geeft Open Doors  ons de gelegenheid om 
mee te doen via de website Open Doors Nacht van Gebed 
2020.  Zij bieden ons een programma via de livestream op 
hun website en YouTube. Er is  een programma  met 
informatie - video's - gebed - overdenkingen en muziek. 
Ook voor mensen die nog niet bekend zijn met de Nacht 
van Gebed, is dit een gelegenheid  om er op een 
laagdrempelige manier mee kennis te maken. 
 
 
INFORMATIE: 
 
-Nacht van vrijdag 12 juni - zaterdag 13 juni 2020 
-Tijd: 21.00 - 1.00 uur  er zijn 4 gebedsblokken van 1 uur. 
-AANMELDEN via de website OPEN DOORS NACHT 
VAN GEBED  2020 
-Via deze website kunt u ook van te voren het 
Gebedsboekje met info downloaden 
 
Als Missionaire Commissie willen wij  de deelnemers 
vragen naam en adres aan ons door te geven, zodat wij 

(zoals we ieder jaar doen)van te voren een teken van 
verbondenheid bij u langs kunnen brengen. 
 
jeannettedegroot@hotmail.com   of  06-18 39 77 17 
 
emma.rietzanger2@outlook.com of 06 - 30 70 70 72 
 
In gesprek over de Bijbel 
Velen hebben ondertussen geluisterd naar de 
overdenkingen op woensdagavond. Misschien bent u 
bepaalde Bijbelgedeelten anders gaan lezen, bent u 
aangemoedigd om iets anders te gaan doen dan u gewend 
was, of heeft u nieuwe moed gekregen. Het Woord van 
God staat immers vol met prachtige teksten. Ondertussen 
ben ik benieuwd naar uw ervaringen met Gods’ Woord en 
wil ik u graag beter leren kennen. Maar ook voor u als 
luisteraar en kijker lijkt het mij boeiend om ook eens iets 
van anderen te horen en te zien. Het lijkt me daarom mooi 
om de meditaties na Pinksteren uit te breiden met wat 
interactie. Wie biedt zich aan? Ik zoek mensen die met mij 
in gesprek willen over de betekenis van de Bijbel in 
jouw/uw leven. Welke tekst geeft je steun en moed in je 
leven en waarom? Wil je dit ook wel met anderen delen 
door daar met mij over in gesprek te gaan? Neem dan even 
contact met mij op: 06-52856417 of 
jeanette.vos@hggop.nl. De gesprekken worden in eerste 
instantie door mij op afstand digitaal opgenomen met beeld 
en geluid. Jeanette Vos-Spek 
 
Invulling kerkdiensten 
Per 1 juni biedt het kabinet ons de mogelijkheid om met 30 
mensen weer samen te komen. Per 1 juli wordt dit verruimd 
naar 100 man. De kerkenraad heeft het besluit genomen 
om op de huidige manier qua bezetting door te gaan met 
online diensten totdat bijeenkomsten van 100 personen 
toegestaan zijn. We zoeken in de samenkomsten juist de 
verbinding terwijl je met 20 kerkgangers juist de ontwijking 
benadrukt. Ook bevorderd een selectie van kerkgangers in 
zo’n beperkte groep die verbinding niet. Er is een 
commissie samengesteld die gaat onderzoeken hoe we op 
een veilige en verantwoorde manier vanaf 1 juli met 100 
kerkgangers kunnen samenkomen. 
 
Overlijdensbericht 
Op donderdagavond 28 mei is in Tiendwaard in 
Hardinxveld – Giessendam overleden de heer Andries 
Willem Hagenaar. 
Sinds 5 juli 2017 was hij weduwnaar van Bertha Hagenaar 
– Wor. 
Na vele jaren gewoond te hebben aan de Damstraat in 
Hardinxveld verhuisde meneer Hagenaar enkele jaren 
geleden naar Tiendwaert waar zijn lichamelijke en 
geestelijke krachten steeds verder afnamen. 
Donderdagavond overleed hij op 87 jarige leeftijd. 
 
De begrafenis zal aanstaande donderdag 4 juni 
plaatsvinden in besloten familiekring op de begraafplaats 
aan de Spindermolen in Hardinxveld – Giessendam.  
 



Om de familie te condoleren kunt u gebruik maken van het 
correspondentieadres van de familie Hagenaar; Saturnus 
6, 2651 HL Berkel en Rodenrijs.  
 
Gebed bij Hemelvaart 
Wij willen Gods nabijheid 
Tastbaar en zichtbaar 
In de diepte van ons bestaan. 
Maar Hij vraagt 
Ons opzien naar omhoog 
Ons uitstrekken en reiken naar het licht. 
  
Hij is er altijd 
Maar Hij wil onze gekromde rug 
En ons gebogen hoofd 
En ons vermoeide hart 
Opheffen naar het nieuwe uitzicht. 
  
Zoals Hij bij ons, mogen wij bij Hem zijn. 
  
(Bij Hemelvaart, uit ‘Opluisteren’- Joke Verweerd) 

   
Gebed bij Pinksteren 
Uw Geest is de stem in ons hart, 
de stem die ons aanspoort en leidt, 
die ons wapenen wil 
tegen de fluisterende verleiding 
tegen de moed der wanhoop. 
  
Uw Geest is het gesprek 
in ons binnenste, 
het overleg, het pleidooi. 
Uw Geest schuwt het gevecht niet 
tegen de smoes, tegen ons “laat maar”. 
  
Uw Geest is die kracht in ons 
waarvan wij zeggen: 
‘ongelooflijk, waar komt die moed vandaan?’ 
en 
‘wat een wonderlijke samenloop van omstandigheden’ 
  
Uw Geest is dat wat wij, 
onnadenkend, soms toeval noemen. 
  
Niets is toevallig. 
U maakt het plan. 
Uw Zoon maakt het mogelijk. 
Uw Geest is het lopende vuur 
Waarin alles van 
God-Drie-in-Een 
Tot ons komt. 
  
Amen 
  
(Gebed bij Pinksteren, uit ‘Opluisteren’ – Joke Verweerd) 

  
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, 

André Hoffland 
(642574)    

Binnendams 

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

Joop Leeuwis 
(652211)     

Wijk 7 Hardinxveld-
Giessendam; 
Buitendams, 
Peulenwijk 

Ron Stam 
(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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


