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Diensten 

9.30: 
18.30:          
 

 

Ds. C. van Velzen, Blaricum 
Ds. Dubbelman, Giessenburg 

 
Collecten 

1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 
Diaconiecollecte  
Kerkrentmeesterlijke collecte 

Zendingsbusjes 

 

   

Zondagsschool  
Er is weer zondagschool voor de groepen 1-6. 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. 
Verteld wordt er over De rijke jongeman uit Mattheüs 19: 
16-30 
Het thema is: Heb jij genoeg aan God? 
 
Diaconiecollecte 
Zondag 25 oktober collecteert de diaconie voor 
Ontmoeting.org. 
Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting 
ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Ze 
worden geleerd weer op eigen benen te staan, relaties 
aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te 
maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. 
De ontmoetingen van Jezus Christus met anderen 
stimuleren deze stichting om zonder aanzien des 
persoons de naaste lief te hebben. Daarom sluiten ze 
niemand buiten en is íedereen bij hen van waarde. Deze 
diepgewortelde naastenliefde willen ze als norm hanteren 
bij alles wat ze doen. 
Naast de collectes in de kerk kunt U Uw 
gift ook overmaken via het bankrekeningnummer van de 
Diaconie NL12RABO 0321 702 182 of via de 
webshop. Hartelijk dank! 
 
Kerk open 
Op woensdagmiddag 21 en 28 oktober staan de deuren 
van de kerk weer open. Ieder is welkom om een gesprekje 
aan te gaan of even stil te zijn en de ruimte op je te laten 
inwerken. Het is een uitstekende gelegenheid om de 
liturgische tafel van dichtbij te bewonderen. Of om samen 
met de (klein)kinderen de kerk van binnen te bekijken. 
Ieder is welkom. Let even op de tijd: 13:30 tot en met 
15:00 uur.  
 
Rond de Toren 
In tijden dat we elkaar weinig of niet kunnen ontmoeten is 
het fijn dat we ons wel en wee kunnen delen via Rond de 
Toren. We gaan weer beginnen met de voorbereidingen 
voor het decembernummer. We zijn benieuwd hoe 
wijkkringen en gesprekkringen elkaar ontmoeten. Hoe 
ontmoet de jeugd elkaar in deze tijd? Waar haalt u uw 
inspiratie vandaan in deze soms moeilijke tijden? Of welke 
tips heeft u voor gemeenteleden om de decembermaand 
toch feestelijk te kunnen beleven, ondanks dat dit wellicht 
in kleiner verband gevierd moet worden? Ook andere 
teksten, gedichten, verhalen, belevenissen zijn van harte 
welkom, zodat we een dubbeldik nummer kunnen maken 
voor extra veel leesplezier! U kunt uw bijdrage t/m 
maandag 30 oktober sturen naar het bekende mailadres: 
redactie.ronddetoren@hggop.nl 
 
Kringleidersbijeenkomst verschoven 
Kringleiders opgelet! 
De kringleidersbijeenkomst van 26 oktober wordt 
verplaatst naar 11 november 2020. 

We willen iedereen aanmoedigen om hieraan deel te 
nemen. De afgelopen weken is kerk-zijn een grote 
uitdaging.  
We komen steeds meer op afstand en ontmoeting is soms 
ver te zoeken. Hoe hou je elkaar vast. 
De kringen zijn daarbij een belangrijke rol. Vanwege de 1,5 
meter maatschappij en alle andere maatregelen gaan we 
op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo willen we met jullie 
de uitdaging aan gaan om de kringleidersbijeenkomst 
online te doen.  
Mogelijk schrikt dit wat af, maar zie het als een kans om te 
ontdekken of dit een goed alternatief is voor kring zijn in 
coronatijd. 
Jullie kunnen je aanmelden via vti@hggop.nl. Binnenkort 
ontvangen de kringleiders nog meer informatie over de 
inhoud. Dit zal begin november zijn.  
 

Open Doors-dag 7 november 
Als Missionaire Commissie hadden we het plan bedacht om 
met elkaar in de Oude School de Open Doors-dag 2020 te 
volgen via de livestream.  

Maar gezien de coronaperikelen zien we hier toch maar 
van af. Daarom de aanmoediging om dit thuis te doen. 

Lees het onderstaande bericht en kijk voor meer informatie 
op de website opendoors.nl 

'Door alles heen' - Open Doors-dag 2020 

Dwars door vervolging en uitsluiting van (corona)hulp 
heen, houden vervolgde broers en zussen vast aan de 
Here Jezus.  
Als Open Doors willen we hun voorbeeld volgen, 
samen met jou. Daarom gaat de Open Doors-dag dit 
jaar (in aangepaste vorm) door.  
 
Zaterdag 7 november zenden we ’s middags (14.30-17.00 
uur) en ’s avonds (20.00-22.30 uur) een livestream 
via YouTube en via Facebook uit.  
Tijdens deze aan elkaar identieke livestreams luister je 
naar sprekers, kijk je naar video’s en geniet je van muziek.  
En uiteraard vieren we dat Open Doors dit jaar 65 jaar 
bestaat. Er is alleen meer dan de livestream! 
 
Om jou een onvergetelijke Open Doors-dag te bezorgen, 
bedachten we een leuke aanvulling op de livestream: het 
@home-pakket. 

Bestel nu je @home-pakket 

Voor een optimale Open Doors-dag beleving vraag je 
het @home-pakket aan. Het pakket gebruik je tijdens de 
livestream en bevat onder andere een tussendoortje,  
een programmaboekje en een aantal geheime items. Laat 
je verder verrassen door ons nieuwste item: de Open Doors 
Adventskalender.  

https://www.ontmoeting.org/
mailto:redactie.ronddetoren@hggop.nl
http://www.youtube.com/user/OpenDoorsNL
https://www.facebook.com/events/774196256690981/


Kort voor de Open Doors-dag valt het pakket bij je op de 
mat. 
  
Heb je een vraag over de Open Doors-dag 2020? Mail 
dan naar info@opendoors.nl of neemt contact op via 0341 

465 000. 
 
 
Agenda 
Maandag 26 oktober      
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL 

 
Dinsdag 27 oktober      
o 18.45 -20.00: Club groep 5 

 
Woensdag 28 oktober     
o 13.30 – 15.00: Open kerk (zie bericht) 
o 18.00: Wijkkring wijk 6 
o 18.45 – 20.00: Club groep 6 
o 19.00 – 20.15: Club groep 7 

 
Vrijdag 30 oktober      
o 19.31 – 21.01: Club klas 1 & 2 

 
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) 
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