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Zondagsschool
Er is weer zondagschool voor de groepen 1–4 en 5-8. We
vinden het erg fijn om jullie weer te ontmoeten. Op de
website staat beschreven op welke manier wij
zondagsschool geven. En daar staan ook de materialen
klaar om thuis met de zondagsschool aan de slag te gaan.
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte op zondag 2 augustus heeft een
algemene bestemming en de opbrengst van de
Zendingsbusjes is bestemd voor de Missionaire
Commissie.
Diaconiecollecte 9 augustus
Op zondag 9 augustus collecteert de diaconie voor
Schuldhulpmaatje Molenlanden. Geïnspireerd door het
Evangelie bieden de samenwerkende kerken zo hulp aan
het toenemend aantal mensen met schulden. Het
uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de
steek laat. Een SchuldHulpMaatje is een getrainde
vrijwilliger die praktische ondersteuning en persoonlijke
aandacht geeft aan mensen met financiële problemen.
Tijdige hulp van een maatje kan voorkomen dat een
situatie onnodig verder uit de hand loopt. En wanneer
schuldhulp nodig mocht zijn, dan is het maatje er voor
ondersteuning tijdens het traject. De praktijk wijst uit dat
met hulp van een maatje, veel meer mensen hun
financiën weer definitief op orde krijgen.
SchuldHulpMaatje in Molenlanden wil er aan bijdragen dat
mensen weer financieel gezond op eigen benen kunnen
staan. Ieder die zich meldt voor hulp kan op hen rekenen.
Helpt u mee om dit werk door te laten gaan?
Rond de Toren
In september zal er weer een nieuwe editie van Rond de
Toren verschijnen. Kopij is weer van harte welkom. We
zoeken foto’s en verhalen van gemeenteleden over hoe zij
de kerkdiensten thuis in coronatijd hebben beleefd en
beleven. Misschien alvast een eerste reactie van mensen
die inmiddels in de kerk zijn geweest. En hoe brengt u
deze vakantie door? Misschien heeft u wel bijzondere
ontmoetingen die u met ons wilt delen. We zijn ook
benieuwd hoe de clubs en Bijbelkringen het nieuwe
seizoen weer gaan starten. Wat staat er op de planning?
Kortom alle kopij over het wel en wee van onze gemeente
is welkom. Deze kan tot vrijdag 21 augustus worden
gestuurd naar redactie.ronddetoren@hggop.nl.
Zomerstop weekbrief
Omdat er momenteel niet zo veel nieuws te melden is via
de weekbrief. Heeft de weekbrief even een zomerstop. Op
30 augustus zal de eerst volgende weekbrief weer
verschijnen.

Agenda
Maandag 3 augustus
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL

Collecten
1e collecte
2e collecte
uitgang

Ds. W.L. Pera, Leersum (online dienst)
Ds. I. Hoornaar, Ermelo (online dienst)

Diaconiecollecte
Kerkrentmeesterlijke collecte

Zendingsbusjes

Overzicht wijken:
Wijk 1

Peursumseweg, polder
ten oosten van
Peursumse vliet,
Giessen-Nieuwkerk

Wout Gorree
(651733)

Wijk 2 en 3

Bovenkerkseweg en
Oudkerkseweg

Wijk 4 en 5

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

Martien van
Schoonhoven
(618503)
André Hoffland
(642574)

Wijk 6

Wijk 7

Wijk 8

Wijk 9

Wijk 10

Ouderenwijk
A
Ouderenwijk
B

75+ in wijk 6-10

Joop Leeuwis
(652211)

Ron Stam
(612172)

Gert van Loon
(615816)

Folly Folkerts
(617761)

Marius Voets (0653616045)
Arie Korevaar
(651551)
Contactpersoon:
Kees van
Berchum (615029)

