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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 13 september is bestemd
voor Chris. Chris is onderdeel van de stichting Chris en
Voorkom! Chris staat in de traditie van het christelijk
geloof en biedt kinderen en jongeren een luisterend oor
via haar chat en Connect (e-coaching). Daarnaast
verzorgt Chris trainingen, voorlichtingen over het
aanpakken van pestgedrag en coaching op maat. Chris is
er voor bemoediging van en advies aan jonge mensen en
voor hun opvoeders, jeugdwerkers en professionals. Van
harte aanbevolen.
Projectjaar 2019/2020
Zo tegen het einde van het projectjaar 2019/2020
Jordanie timmermanswerkplaats kunnen we dankbaar
melden dat de teller inmiddels op 7500 Euro staat.
Hartelijk dank voor alle bijdragen! De timmerwerkplaats is
in gebruik en we blijven bidden voor een goede werksfeer
en contacten. Juist nu het projectjaar aan het afronden is
kregen we deze week het goede nieuws van Jan Willem
en Melissa; dochter Amalia Grace op 31 augustus
geboren. Alles wel.
Ouders en jongeren opgelet!
Zondag 20 september is er weer een jeugddienst met het
thema : Is het waar? Door de omstandigheden doen we
het net even anders, bij deze dienst kan alleen de jeugd
aanwezig zijn! Iedereen van 12 - 25 jaar is welkom.
Bericht tot inschrijven komt later. Tot dan!
De Nok
Op 17 september wordt de Nok weer schoongemaakt.
Wie komt ons helpen? We beginnen om 1 uur.
Iedereen is welkom
Startweekend 19 en 20 september
Er is nog plaats genoeg in de openluchtdienst op 20
september om 11.00u. Er is ook zondagschool en oppas.
Na afloop kunt u mee lunchen. En is er tijd voor
ontmoeting met elkaar en nadere kennismaking met onze
pastorale medewerkster Jeanette Vos die dan in de dienst
is voorgesteld.
Ook welkom op zaterdag.
Er is een korte wandeling 14.30u met stof tot nadenken
en wat lekkers onderweg.
En een fietstocht 13.30u met stof tot nadenken en wat
lekkers onderweg.
Na afloop van de beide tochten wacht u nog een kleine
verrassing in de oude school.
Geeft u zich zo snel mogelijk op, maar in elk geval voor
woensdag 17 september via de link op de website. Of bij
Conniekleppe@hotmail.com, 06 33011097

Collecten
1e collecte
2e collecte
uitgang

Ds. L. Lammers, Heerde (Doopdienst)
Ds. J Scheele Goedhart, Amsterdam
(Doopdienst)

Diaconiecollecte
Kerkrentmeesterlijke collecte

Zendingsbusjes

Gezamenlijke maaltijd wijkkring 6
Woensdag : 30 september
Aanvang: 18:00 uur
Rehobothschool aan de Schoolstraat
Neem je prakkie mee en eet gezellig mee.
Binnen de school kunnen we de Cororna regels in acht
nemen
en veilig met elkaar aan tafel.
Komen jullie ook?
Voor in de agenda: 30 sept, 28 okt, 25 nov, 6 jan, 3 feb,
7 april, 26 mei, 30 juni
Kerkenraadsvergadering
Op woensdag 16 september zal de kerkenraad vergaderen.
Mogen we op uw voorbede rekenen?
Beroepingswerk
De beroepingscommissie is inmiddels al weer een paar
keren bij elkaar geweest om te overleggen welke weg
bewandeld dienst te worden. Het werk ligt zeker niet stil,
maar vergt wel weer even tijd voordat weer een duidelijke
stap gezet kan worden. Blijvend gebed, daartoe mogen we
elkaar oproepen.
Verantwoording
De kerkrentmeesters ontvingen in de maand augustus
€ 4.422,11
De diaconie ontving:
€ 332,50 met bestemming algemeen
€ 332,60 voor Schuldhulpmaatje Molenlanden
€ 2.028,45 voor Beiroet
€ 861,35 voor Gevangenenzorg Nederland
€575,57 voor Stichting De Hoop
De zendingsbusjes brachten een bedrag op van €1.641,11
met de bestemming algemeen missionair werk
De Algemeen Kerkrentmeesters ontvingen een gift van
€100,De kerkrentmeesters ontvingen de volgende digitale giften:
€15,- voor kerkrentmeesters algemeen
€250,- voor kerkrentmeesters algemeen
De diaconie ontving de volgende digitale giften
€125,- ten behoeve van de diaconie
€500,- t.b.v. de diaconie
€100,- t.b.v. de diaconie
€250,00 ten behoeve van Jan Willem en Melissa
€25,- ten behoeve van zendende gemeente algemeen
Via J. den Toom (pastoraat) ontvingen wij een gift van €50,t.b.v. kerkrentmeesters
En ook nog een bedrag van €100,- voor de
kerkrentmeesters, ook via J. den Toom.
Daarnaast ontving J. den Toom ook nog een gift van €100,ten behoeve van diaconie algemeen.
Hartelijk dank voor al deze gaven!

Bedankt
Dankbaar en blij, dat wij dit 40 jarig huwelijksfeest met
elkaar mochten vieren.
Willen wij een ieder die, voor ons 40-jarig huwelijk, een
blijk van medeleven heeft getoond door middel van een
kaartje, belletje en/of persoonlijke felicitatie van harte
bedanken!
Hartelijke groet, Henk en Bari Oskam
Muzikale kerkradio uitzending
Omdat we van verschillende kanten hebben gehoord dat
het tijdstip van 15.00 uur niet zo gunstig is, hebben we
besloten om de muzikale kerkradio uitzending op
vrijdagmiddag te verplaatsen naar een ander tijdstip. Met
ingang van vrijdag 11 september wordt de tijd van de
uitzending 17.00 uur tot ongeveer 17.45 uur.
Wilt u voor dit muzikale programma misschien een lied
aanvragen, schroom dan niet en bel of mail gerust naar
Cees Bakker: tel. 615456, cees.bakker@hggop.nl of Bob
van der Sijde: tel 614657, bob@vandersijde.nl

Wijk 8

Wijk 9

Wijk 10

Agenda
Maandag 14 september
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL
Woensdag 16 september
o 19.00 – 20.00: Open kerk (zie bericht)
Donderdag 17 september
o 13.00: Schoonmaken De Nok (zie bericht)
Vrijdag 18 september
o 17.00: Muzikale kerkradio uitzending (zie bericht)
Zaterdag 19 september
o 13.30: Fietstocht startweekend (zie bericht)
o 14.30: Korte wandeltocht startweekend (zie bericht)
Zondag 20 september
o 11.00: Startweekend dienst (zie bericht)
o 18.30: Jeugddienst (zie bericht)
Verzoek
Zoals u ziet is de agenda nog niet erg gevuld, maar dat zal
spoedig anders worden als alle activiteiten weer van start
gaan.
Het verzoek is om als de datums bekend zijn, van de
activiteit waar je verantwoordelijk voor bent, deze zo
spoedig mogelijk te mailen naar weekbrief@hggop.nl

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.).

Martien van
Schoonhoven
(618503)
André Hoffland
(642574)

Wijk 6

Wijk 7

Joop Leeuwis
(652211)

Ouderenwijk
A
Ouderenwijk
B

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

Ron Stam
(612172)

Gert van Loon
(615816)

Folly Folkerts
(617761)

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

