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Diensten 

9.30: 
18.30:          
 

 

Ds. N. van den Houten, Ede 
Ds. P.G.I. van den Berg, Asperen 

 
Collecten 

1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 
Diaconiecollecte  
Kerkrentmeesterlijke collecte 

Zendingsbusjes 

 

   

Zondagsschool / Kerstproject “Ik zie toekomst in jou” 
6 december: Een engel bij Maria  
Vandaag horen we over de ontmoeting van Maria met de 
engel Gabriel. Hij geeft Gods liefde speciaal door voor 
Maria. 
Maria is een heel gewoon meisje dat hele gewone dingen 
doet. Ze is verloofd met Jozef en haar toekomst lijkt al 
uitgestippeld tot God haar kiest om de moeder van Jezus 
te worden. God ziet toekomst in Maria. Zij is een spiegel 
van Gods hoop. 
Wanneer de Engel Gabriel haar de boodschap brengt dat 
zij de moeder van Jezus mag worden dan gelooft ze gelijk 
dat deze boodschapper Gods liefde voor haar 
weerspiegelt 
 
Er is zondagsschool voor de groepen 1 t/m 6.  
 
Oproep pasfoto’s 

Voor het kerstproject willen we graag pasfoto’s 
verzamelen van de kinderen van de zondagsschool 
en Ontrack . Met het sturen van de pasfofo geeft u 
toestemming voor het gebruik gedurende het kerstproject 
en de zondagen daarna. 
Graag ontvangen wij vòòr 10 december een 
kleurenpasfoto van uw kind(eren). 
Deze kan gemaild worden naar pasfotohggop@gmail.com  
Alvast bedankt voor het meedoen! 
Groeten van de zondagsschoolleiding 
 
Diaconiecollecte 
De diaconiecollecte op 6 december, de tweede 
adventszondag, is bestemd voor  Arua Home Crafts en 
LifeStitches in Uganda. Dit zijn initiatieven om mensen in 
Arua nieuwe vaardigheden aan te leren. Door het maken 
en verkopen van kaarten en keukenmaterialen verdienen 
mensen op een waardige en eerlijke manier een inkomen 
voor hun gezin. 
Arua Home Crafts en LifeStitches zijn beide actief op het 
schoolterrein van de praktijkschool waar Aart en Geesje 
den Breejen 6 jaar hebben gewerkt. Naast deze collecte 
vraagt de Missionaire Commissie deze zondag aandacht 
voor Friedenstimme. Zie de aparte berichtgeving hierover. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 

Bijbelpakketten Friedensstimme 
Sinds jaar en dag biedt Friedensstimme met kerst de 
mogelijkheid aan christenen om lectuurpakketten naar 
Rusland e.o. te sturen. Het doel daarvan is enerzijds om 
Evangelisten te voorzien van Evangelisatiemateriaal. Een 
ander belangrijk doel is een persoonlijke bemoediging 
voor Evangelisten. Dit jaar gaat alles anders. Door de 
coronamaatregelen is het niet mogelijk om deze pakketten 
klaar te maken en naar gemeenten hier te verzenden. 
Daarom is er dit jaar een alternatieve kerstgroetactie.  
U kunt evangelisatielectuur door Friedensstimme op laten 
sturen door een bedrag over te maken naar 
NL26INGB0004132334, o.v.v. KGA2020 verzending. Wilt 
u daar een eigen kaart bijvoegen, dan kunt u die in een 
envelop aan Friedensstimme opsturen (Postbus 15, 2800 

AA Gouda).  Friendensstimme zorgt dan voor de 
verzending hiervan. De opbrengst van de zendingsbusjes 
van zondag 6 december is bestemd voor de actie van 
Friedensstimme. Van harte aanbevolen! 
 
DE LITURGIETAFEL IN ADVENSTIJD. 
Maria is in verwachting. Maar ook het volk Israël leeft al zo 
lang in de verwachting van de komst van de Messias. De 
bloembol staat symbool voor het nieuw leven. Van de 
liturgietafel naar de eetkamertafel, met een vraag voor de 
kinderen. Bloembollen zitten onder de grond, hoe zien die 
er nu uit, en wat zie je in de lente? Een bloembol is een 
wonder, waarom is de geboorte van Jezus  een heel 
bijzonder wonder? 
 
Horen, Zien & Doen tienerbijeenkomst 
Ouders  van tieners opgelet! Het is weer de 1e  zondag van 
de maand. 
Er is weer tijdens de avonddienst een Horen, Zien en doen 
tienerbijeenkomst. 
Dit is het moment om je kind weer een kerkdienst bij te 
laten wonen. 
Speciaal voor hun gemaakt. We kijken uit naar hun komst. 
 
Jeugddienst 20 december 
Zondag 20 december is er weer een jeugddienst om 18.30 
uur. Dit keer is het thema: De vierde wijze? Hoe kan ik een 
vierde wijze zijn? Corné den Breejen komt spreken en 
neemt ons hierin mee. De muziekgroep uit onze eigen 
gemeente zal zorgen voor de muzikale begeleiding.  
I.v.m. de coronamaatregelen is er maar beperkt plaats voor 
30 personen en is de jeugddienst alleen bedoeld voor de 
jeugd van 12 t/m 25 jaar. Omdat er maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar zijn, is het verplicht om je van 
tevoren aan te melden. Aanmelden kan via: 
https://www.jeugdvanhggop.com/jeugddiensten Vol=Vol!   
Ben jij erbij? En ouders geef het door aan je tiener!  
 
Kerstpost 
Ook dit jaar kunt u de post weer door ons laten bezorgen 
voor € 0.50 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed 
doel! De opbrengst is bestemd voor onderhoud van onze 
kerk. 
De post wordt rondgebracht in Giessen- Oudekerk, 
Giessenburg, Hardinxveld- Giessendam, Ottoland, 
Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. U 
kunt de kaarten inleveren tot 16 dec. bij: Jany Bakker 
Spindermolen 36, Arjanne Tagliassachi Tonneband 1, 
Sjanie Amersfoort Neptunusstraat 11, Connie Romijn 
Akkerstraat 1, Sofie den Hartog Bogerd 48, Wil den Toom 
van Marlotstr. 35, Bari Oskam Gruttostraat 24 
Bleskensgraaf, Gerard Stolk Klimroos 5 Brandwijk, Mieke 
Ruitenberg H.J. van Dijkstraat 10, Liesbeth Heikoop 
Oudkerkseweg 12d en onder de toren of Oude School. Op 
17 dec. wordt de post gesorteerd! Laten we er met elkaar 
voor de 22-ste keer een mooie actie van maken. Info: 0184-
652032 
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Bijbelkring in de Oude School op maandagmiddag. 
Gezien de omstandigheden rond Corona hebben we 
besloten de Bijbelkringmiddag van 7 december 
niet door te laten gaan. 
We hopen dat de omstandigheden rond Corona op 18 
januari zoveel verbeterd zijn dat het dan wel verantwoord 
is om dan weer bij elkaar te komen, daar zullen we u 
uiteraard over inlichten. 
 
De hartelijke groeten, 
Jan Sterrenburg en Arie Korevaar  

Inzamelingsavond kringloop Hongarije 
Dinsdagavond 8 december is de opslag open om spullen 
te brengen. Doet u weer mee?  

Tijd: 19:00-20:30 

Locatie: Loods Oude IJzergieterij  

Rivierdijk 827a 

3371 EH, Hardinxveld Giessendam 

Welke spullen?  

Géén kleding! Wel: schoon beddengoed, dekens, 
gordijnen en goede schoenen,riemen en sjaals, tassen 
enz. 

Huishoudspullen, woondecoratie, elektrische apparaten. 

Graag bij grotere spullen eerst contact opnemen 

Vragen of extra info: Angelina Folkerts (06 19774837) 

Oproep Project Kringloop 
Het project met inzamelingen en andere acties voor de 
kringloop in Hongarije loopt nu al lange tijd in onze 
gemeente. Daarbij mogen we al lange tijd gebruik maken 
van de opslag aan de Rivierdijk. Dit gaat stoppen. 

Het is een hele mooie locatie maar we moeten op zoek 
naar iets nieuws en hebben uw hulp daarvoor nodig! 
Weet/heeft u een locatie? Waar spullen droog staan en 
daarvandaan op transport naar Hongarije kunnen? Laat 
van u horen! 

Suggesties, ideeën, vragen of meer informatie: Angelina 
Folkerts (06 19774837) of Jorrit Muilwijk (06-83132262) 

Agenda 
Zondag 6 december 

o 18.30: Horen, Zien & Doen tienerbijeenkomst (zie 
bericht) 

 
Maandag 7 december      
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL 

 
Dinsdag 8  december      
o 19.00 – 20.15: Club groep 8 
o 19.00 – 20.30: Inzamelingsavond kringloop (zie 

bericht) 
 
Woensdag 9 december      
o 13.30 – 15.00: Pastoraal inloopuur, consistorie 
o 19.00 – 20.15: Club groep 7 

 
Vrijdag 11 december      
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 Wim Blom (06-
57057482) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


