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Diensten 

9.30: 
18.30:          
 

 

Ds. R.M. Werrie, Bunschoten- Spakenburg 
Ds. A.J. Mouw, Wijk en Aalburg 

 
Collecten 

1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 
Diaconiecollecte  
Kerkrentmeesterlijke collecte 

Zendingsbusjes 

 

   

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 27 september is bestemd 
voor Christian Refugee Relief (vertaald: Christelijke 
vluchtelingenhulp) uit Nieuw-Lekkerland. De stichting zet 
zich in om een helpende hand te bieden aan vluchtelingen 
die op de Griekse eilanden verblijven. Na de branden in 
kamp Moria op Lesbos is op het eiland de noodtoestand 
afgeroepen aangezien de bijna 13.000 bewoners van het 
kamp zijn geëvacueerd en geen onderdak meer hebben. 
Hun tenten en schamele bezittingen zijn volledig 
verdwenen. Duizenden mensen slapen langs de kant van 
de weg en in de velden. Ze mogen van de politie niet naar 
de hoofdstad en zitten nu vast zonder tenten of enige 
schuilplaats. CRR heeft al de eerste noodhulptransporten 
opgezet en zijn blij dat ze logistiek konden helpen maar 
vooral omdat hiermee letterlijk liefde, warmte en licht 
gebracht wordt in de inhumane en ellendige 
omstandigheden op Lesbos. Helpt u Christian Refugee 
Relief zodat zij dit belangrijke werk kunnen voortzetten? 
 
Aanbieding online Bijbel cursussenbundel 
Evangelisch College 
Het Evangelisch College biedt nu een selectie van 7 
online cursussen aan tegen een zeer sterk gereduceerd 
tarief. Deze 7 cursussen bestaan in totaal uit 148 lessen, 
deze zijn ook gewoon per onderdeel te volgen.  
De selectie van deze aanbieding omvat 7 cursussen over: 

 Ontdek de Bijbel: Ruth, Job, Mattheüs en 

Handelingen 

 Het grote verhaal van de Bijbel 

 Het einde der tijden: Christelijke 

toekomstverwachting 

 Ontdek de Vroege Kerk  

Een mooie mogelijkheid om u thuis, op uw eigen tijd, 
verder te verdiepen in de Bijbel!  
De cursussen zijn divers van aard, van wat meer 
algemeen (het grote verhaal), naar meer verdieping in de 
hierboven genoemde Bijbelboeken. De lessen worden 
naast de tekst, ook ondersteund met filmpjes. De 
cursussen zijn heel toegankelijk, echt een aanrader! 
Deze bundel van 7 cursussen kost normaal € 125,- maar 
omdat onze kerk meedoet met deze actie bedraagt de 
prijs slechts € 25,- Om van dit gereduceerd tarief gebruik 
te kunnen maken dient u bij aanmelding de kortingscode 
‘HGGOP100euro’ toe te passen.  
Bestellen van de cursusbundel kan via onderstaande link: 
https://www.evangelisch-college.nl/voor-
kerken/materialen/actie-online-cursussen-
bundel/informatie-voor-deelnemende-kerken/  

U kunt daar ook nadere informatie vinden. Mocht u verder 
nog vragen hebben neem dan contact op met de VTI 
commissie, Andrea Huisman, tel 06-19520846  
 
De kerk, een huis voor ontmoeting. 
Met ingang van 30 september krijgt ‘open kerk’ een 
uitbreiding op woensdagmiddag. 
Van 13:30 – 15:00 uur zal de zijdeur van de kerk open 
staan. 
Kom binnen om de stilte te proeven, te lezen, te 
overdenken. Weet je verbonden met velen (voor ons) die 
herinneringen hebben aan dit eeuwenoude kerkgebouw. 
En als je in gesprek wilt met een gastheer of gastvrouw is 
daar alle ruimte voor. 
Je bent welkom in het huis van God. Niet alleen op zondag, 
maar ook op….. woensdag. 
 
Oproep handige klushulpen 
Gemeenteleden, nu de vakanties achter de rug zijn willen 
wij samen met jullie diverse onderhoudsklussen gaan 
oppakken in de kerk, oude school en pastorie. Op dit 
moment zoeken wij mensen welke ons kunnen helpen met 
de volgende klussen: 

 Schilderwerk carport/hekwerk achter de pastorie 

 Verwijderen van huidige zachtboardplafonds uit 
pastorie en terugbrengen van een gipsplafond 

 Maken van een houten loopbrug op de kerkzolder 
t.b.v. inspecties en toekomstig onderhoud. 

 Isoleren binnenzijde kopgevel kantoor pastorale 
werkers inclusief afwerken 

 Afwerken huidige dakbeschot met gipsplaten in 
kantoorruimte pastorale werkers 

 Aanpassen huidige elektra in kantoorruimte pastorale 
werkers inclusief plaatsen elektrische radiator 
 
Wanneer jullie mogelijkheden zien om ons hierbij te helpen, 
graag een mail naar arjan.meerkerk@hggop.nl. 
Aansluitend neem ik contact op om e.e.a. verder inhoudelijk 
door te nemen/af te stemmen. 
 
Alvast vriendelijk bedankt namens de kerkrentmeesters. 
 
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 Corona regels in acht 
nemen  
en veilig met elkaar aan tafel. 
Komen jullie ook? 
 
Agenda 
Maandag 28 september      
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL 

 
Dinsdag 29 september 
o 18.45 – 20.00: Club groep 5 

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:arjan.meerkerk@hggop.nl


 
Woensdag 30 september     
o 13.30 – 15.00: Open kerk (zie bericht) 
o 18.00: Wijkkring wijk 6 (zie bericht) 
o 19.00 – 20.00: Open kerk  
o 19.00 – 20.15: Club groep 7 

 
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 

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) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


