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Diensten 

9.30: 
18.30:          
 

 

Ds. D. Siebelink, Reeuwijk (online dienst) 
Ds. J.B. Alblas, Katwijk (online dienst) 

 
Collecten 

1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 
Diaconiecollecte  
Kerkrentmeesterlijke collecte 

Zendingsbusjes 

 

   

Zondagsschool weer van start 
Op deze zondag is er weer zondagsschool in de oude 
school! We zien er naar uit om een aantal kinderen van de 
gemeente te ontmoeten. Fijn dat we weer een beetje 
kunnen starten. Op de website staat beschreven op welke 
manier wij zondagsschool zullen geven. Er zal 
zondagsschool zijn in twee groepen namelijk groep 1-4 en 
van groep 5-8. En ook nu staan er op de website 
materialen klaar om ook thuis aan de slag te gaan.  
De komende zondagen horen we verhalen over Jezus. 
Vandaag gaat het over de genezing van de blinde 
Bartimeus. We horen ook dat Farizeeën boos worden als 
de mensen zich niet aan al hun regels hielden, die veel te 
moeilijk waren. De mensen rond Jezus zijn er moe en 
verdrietig van. Ze denken: wij kunnen zeker niet van God 
houden. Jezus zegt: Kom maar bij Mij. Ik zal jullie helpen. 
Als je op Mij vertrouwt, komt het goed. Dan word je rustig 
en kun je gelukkig leven.  
 
Diaconiecollecte 
Op zondag 5 juli collecteert de diaconie voor Tear. Tear 
helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht en 
biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken.  
Recht doen is voor Tear een opdracht van God. Ze helpen 
waar ze kunnen en moedigen mensen aan om de wereld 
mooier te maken. Tear helpt kerken om samen met 
hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede 
en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen ze 
via partnerorganisaties die met hun deskundigheid deze 
kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. Tear richt 
zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken 
naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke 
overtuiging. Momenteel komt Tear in actie met 
coronanoodhulp in verschillende ontwikkelingslanden. In 
Nederland dagen zij mensen uit om na te denken over 
hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. 
Meer info op www.tear.nl . Van harte aanbevolen.  
 
Openstelling kerk 
De openstelling van de kerk lijkt in een behoefte te 
voorzien. Het was bijzonder om afgelopen 
donderdagavond met elkaar stil te zijn, te luisteren naar 
muziek en een kaarsje aan te steken. Gebed, stilte en 
ontroering, zomaar wat woorden om aan te geven hoe 
deze avond ervaren is. De komende week zal de kerk 
opnieuw open staan. Wees welkom in het huis van God. 
Maandag- en donderdagavond van 19.30-20.30 uur staan 
de deuren opnieuw open.  
 
Koffiemoment 
Bewoners van de Bovenkerkseweg en de Oudkerkseweg 
opgelet! 
Graag ontmoeten we elkaar in een koffiemoment op 
dinsdag 21 juli van 19.30 tot 21.00 bij Jan en Corrie den 
Toom, Oudkerkseweg 12b. Neem gerust uw buren mee. 
 
Wilt u zelf uw beker meenemen? Meer informatie bij 
Mirjam de Baat, telefoon 0184-651898. Graag tot dan! 
 

Gebedskring voor vrouwen 
Op dinsdagmorgen 7 juli (09.00-10.00) komt de 
gebedskring voor vrouwen weer bij elkaar, dit keer bij 
Mirjam de Baat. 
Wilt u gebedspunten doorgeven dan kan dit bij Petra 
Goudriaan (h.goudriaan@compaqnet.nl, 06-42065226) of 
Mirjam de Baat  (g.debaat@solconmail.nl, 06-24832447). 
Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met de informatie die u 
aan ons geeft. 
 
Horen, Zien en Doen Tienerbijeenkomst 
Beste tieners: Op zondag 5 juli aanstaande mogen we weer 
bij elkaar komen voor een Horen Zien en Doen 
tienerbijeenkomst. We komen bij elkaar om te Horen wat er 
in de Bijbel staat, om te Zien, te ontdekken, wat God ons 
wil leren met het Bijbelgedeelte en wat we hiermee kunnen 
Doen in ons dagelijkse leven. Verder zijn we natuurlijk ook 
heel benieuwd naar hoe het met jullie gaat. 
De Horen Zien en Doen Tienerbijeenkomst is voor tieners 
van 12-16 jaar. (Voor diegene die de basisschool deze 
zomer  verlaten ook van harte welkom). 
De Tienerbijeenkomst vindt plaats in of bij De Oude School 
zondag 5 juli aanvang 18.30 uur. (Let op: ben je verkouden 
of heb je koorts blijf dan thuis!) 
 

Wij hebben er weer zin in!  
 

Huib, Henk, Aart, Geert, Renate en Pieter 
 

Dringend!! 
Het team Horen Zien en Doen Tienerbijeenkomst is 
dringend op zoek naar versterking voor het seizoen 2020-
2021.  Wij zijn op zoek naar mannen maar nog veel harder 
zijn wij op zoek naar vrouwen die 1x per maand mee willen 
helpen om invulling te geven aan de Tienerbijeenkomsten 
(1e zondagavond van de maand) 

Mocht je: interesse hebben, vragen hebben, eens mee 
willen kijken, je aan willen melden: bel met of mail naar 
Pieter Prins (06- 53377619 / pieter.prins@hggop.nl )  
 
Kerkdienst 
Vanaf 5 juli kunnen we gelukkig weer met een beperkt 
aantal in de kerk samenkomen. Om dit goed te kunnen 
laten verlopen, hierbij nog wat extra informatie. Laat uw 
aanwezigheid registeren, de garderobe is niet in gebruik, bij 
binnenkomst handen ontsmetten, geen handen schudden, 
toiletbezoek alleen bij hoge uitzondering, gemeentezang 
mag nog niet, neuriën mag wel, u wordt opgewacht door 
een gastheer/vrouw die u opnieuw vraagt naar uw 
gezondheid, hij/zij brengt u ook naar u zitplaats. 
Collecte inzameling digitaal of via de collecte inzameling bij 
de uitgang.  Bij het naar huis gaan letten we erop om 1,5 
meter afstand te houden. Maar de hoofdregel is, bij 
klachten blijf thuis! 
 
Kerkdienst 12 juli 
Zowel in de Morgen- als in Avonddienst zal de Heilige doop 
worden bediend. In deze diensten zullen als eerste de 
familieleden worden uitgenodigd, en zullen er maar in zeer 
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beperkte maten plaatsen beschikbaar zijn voor 
gemeenteleden. Voor de morgendienst worden 
uitgenodigd groep 3, dit zijn de wijken: 
3: Oudkerkseweg,  
10: Overige gemeenten en polder ten westen van 
Peursumse Vliet. 
Voor de avonddienst is dat groep 1 de wijken: 
1. Peursumseweg, polder ten oosten van Peursumse vliet, 
Giessen – Nieuwkerk 
4. Dr. Gravemeyerstraat, H.J. van Dijkstraat, Kloevelaan. 
6. Hardinxveld-Giessendam; Over 't Spoor, Oud-West (= 
Damstraat, Boorstraat, Stationsstraat, etc.), Westwijk 
Gemeenteleden krijgen voor deze diensten een 
uitnodigingsmail, wanneer u die niet krijgt of wanneer  u 
geen mailadres heeft dan kunt u zich aanmelden voor de 
dienst op donderdagavond 9 juli van 19.30 uur tot 20.30 
uur op 06-20935529. 
 
Verantwoording 
De kerkrentmeesters ontvingen in de maand juni 
€ 1.945,00  
De diaconie ontving:  
€ 491,70 met bestemming Open Doors 
€ 383,40 voor Operatie Mobilisatie, fam. Büchner, 
Hongarije 
€ 262,30 voor Christian Refugee Relief, Nieuw Lekkerland 
€ 298,50 voor Stichting de Ark te Hardinxveld 
Giessendam 
De zendingsbusjes brachten een bedrag op van €871,40 
met de bestemming algemeen missionair werk 
De diaconie ontving een gift van €30,- t.b.v. Operatie 
Mobilisatie (fam. Büchner) 
Ook ontving de diaconie een gift van €50,- t.b.v. Christian 
Refugee Relief, Nieuw Lekkerland 
En ook ontving de diaconie een gift van €100,- t.b.v. 
Stichting de Ark in Hardinxveld - Giessendam 
Hartelijk dank voor al deze gaven! 
 
Project Kringloop Hongarije 
In de afgelopen periode is er een grote vrachtwagen met 
uw spullen richting Hongarije vertrokken. 
Wat mooi om de dankbaarheid te zien van de mensen 
daar. Door de crisis zijn veel gezinnen in benauwde 
situaties beland. 
Gergo en Margit hebben met de spullen/opbrengst van de 
kringloop veel hulp geboden in de omgeving van 
Esztergom en Tata. 
 
En we gaan door: 
Misschien heeft u nog iets in de keuken, het schuurtje of 
toch opslagkast staan, die niet meer gebruikt worden en 
een tweede kans verdienen? Er is veel vraag naar vooral 
woonaccessoires.  
Deze spullen zamelen we nog steeds in bij de Oude 
School en de grotere Opslag. 
Omdat deze locaties niet altijd open zijn, vragen wij u 
vooraf te informeren bij Jas de Bruin (Oude School) of 
Angelina Folkerts (Opslag). 
 
Inzamelingsavond: Deze avond is de opslag open en 
kunt u uw spullen brengen en zo de mensen in Hongarije 
ondersteunen. 
7 juli 2020 - 19:00 tot 21:00 
Locatie: Loods Oude IJzergieterij  
Rivierdijk 827a 
3371 EH, Hardinxveld Giessendam 
 
Vragen of extra info: Angelina Folkerts (06 19774837) 
 
 

Agenda 
 
Zondag 5 juli   
o 18.30: Horen, Zien en Doen tienerbijeenkomst,in de 

Oude School (zie bericht) 
 
Maandag 6 juli    
o 19.30 – 20.00 Avondgebed in de DakKAPEL 
o 19.30 – 20.30: Openstelling kerk (zie bericht) 

 
Dinsdag 7 juli    
o 09.00 – 10.00: Vrouwengebedskring (zie bericht) 

 
Donderdag 9 juli   
o 19.30 -20.30: Openstelling kerk (zie bericht) 

 
 
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-
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) 

 

 


