10 januari 2021, jaargang 13 nr.548 Diensten
9.30:
18.30:

Weekbrief

Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk
en Peursum
redactie: weekbrief@hggop.nl

Zondagsschool
Zondag 3 januari: Johannes de Doper
Vandaag beginnen we met het boek Marcus. In de verzen
1-8 van hoofdstuk 1 zien we Johannes de Doper.
Johannes de Doper leeft in de woestijn, aan de overzijde
van de Jordaan. Hij valt op door zijn kleding en zijn karige
voedsel. Hij valt ook op door zijn boodschap: bekeer u en
laat u daarom dopen. Velen nemen zijn boodschap
serieus. Tenslotte valt Johannes de Doper op doordat hij
van zichzelf af wijst naar de Messias. Jezus zal veel groter
zijn dan hijzelf. Het Bijbelverhaal en de verwerking zijn te
downloaden via https://hggop.nl/nieuws/zondagsschoolvoor-thuis
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte op zondag 10 januari is bestemd voor
Red een Kind. Red een Kind is een christelijke,
internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht
in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen
in armoede in een aantal Afrikaanse landen. Ze werken
daarbij samen met verschillende Nederlandse,
internationale en lokale organisaties. Zij kiezen er bewust
voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen,
omdat ze geloven dat God kinderen bewust in gezinnen
en in een gemeenschap plaatst. Het kind staat centraal in
de aanpak om te helpen, maar de familie en de hele
omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit de
armoede te groeien. Elke dag sterven duizenden kinderen
aan de gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is niet te
verteren! Daarom willen we deze collecte van harte bij u
aanbevelen.
Opbrengst kerstpost
De kerstpost heeft het mooie bedrag van €1044,90 voor
onze kerk opgebracht. Graag willen we alle medewerkers
héél hartelijk bedanken voor het ontvangen, sorteren en
rondbrengen van de post.
HERHAALDE OPROEP OUD PAPIER OPHALERS
GEZOCHT
Per direct zijn wij op zoek naar minimaal 2 personen die
bereid zijn om 4x per jaar op zaterdagmorgen oud papier
op te halen in Giessen-Oudekerk. Voor opgave of meer
informatie kunt u terecht bij Jeannette de Groot tel.
0618397717 of jeannettedegroot@hotmail.com
Jan Willem & Melissa en Amalia.
Nu het verlof hier in Nederland bijna voorbij is, zijn zij zich
aan het voorbereiden voor de reis terug naar Jordanië.
Het was een rustig verlof, weinig bezoeken in de
gemeente gehad.
Daarom zijn we als TFC blij met het interview dat we
afgelopen zondag hebben gehad met hen, waar verteld
werd over hun leefsituatie daar en ook over de
timmerwerkplaats.
Wilt u dit beluisteren/bekijken: het is terug te vinden
aansluitend aan de dienst van zondagmorgen 3 januari
2021, waar het live uitgezonden werd.

Collecten
1e collecte
2e collecte
uitgang

Ds. F.J. van Harten, Scheveningen
Ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

Diaconiecollecte
Kerkrentmeesterlijke collecte

Zendingsbusjes

We wensen hen Gods zegen toe voor hen zelf en allen die
ze daar mogen ontmoeten en een goede reis toe.
Namens de ThuisFrontCommissie, Ad Muilwijk.
Eindejaarsactie 2020
We maken graag de tussenstand van de Eindejaarsactie
2020 aan u bekend. Er is zeer ruimhartig bijgedragen. Op 4
januari jl. hadden we al het mooie bedrag van € 17.500,ontvangen. We hebben er daarom alle vertrouwen in dat
we 2020 zonder tekort kunnen afsluiten. We zijn U hiervoor
erg dankbaar.
De kerkrentmeesters.
Verantwoording
De kerkrentmeesters ontvingen in de maand december
€ 6.376,05
De diaconie ontving:
€ 895,15 met bestemming algemeen
€ 855,- voor Arua Home Crafts en Life Stitches in Uganda
€ 520,60 voor het Leger des Heils
€ 1.215,80 voor Living Water Christian Church in Sri Lanka
De zondagsschool bracht een bedrag van €65,- bij elkaar
voor ons jaarproject van International Justice Mission
De zendingsbusjes brachten een bedrag op van €771,70
met bestemming algemeen missionair werk
En een bedrag van €443,10 met als bestemming algemeen
werk Friedesstimme.
Daarnaast kwam er ook nog een bedrag binnen van
€642,90 voor CSK Noord Afrika.
Via de bloemengroet kwam er een gift van €25,- t.b.v. de
kerkrentmeesters
Via het pastoraat ontving J. den Toom een gift van €15,t.b.v. de kerkrentmeester. Ook ontving J. den Toom nog
een gift van €75,- ook t.b.v. de kerkrentmeesters.
Daarnaast ontving hij ook nog een gift van €15,- voor de
HVD.
Ontving W. Blom een gift van €10,- t.b.v. de
kerkrentmeester en ontving hij nog een gift van €50,- t.b.v.
de kerkrentmeester.
Verder kwamen er nog diverse giften binnen, t.w.:
€10,- voor het jeugdwerk
€40,- voor het jeugdwerk
€100,- t.b.v. de diaconie voor 100 broden voor Willemstad
€5,- voor het jaarproject International Justice Mission
En nog eens 50,- en €15,- euro voor het jaarproject.
€25,- t.b.v. Jan Willem en Melissa
€15,- t.b.v. Emma Kraaijeveld
En €15,- t.b.v. Aleida Oskam.
Hartelijk dank voor al deze gaven!
DE LITURGIETAFEL ‘IN BLOEI’.
Na een seizoen met verschillende thema’s op de
liturgietafel, komen we weer terug bij de ‘basis inrichting’.
Daarop is de schaal van ‘Gemeente in bloei’ te zien, met de
tekst uit Gezang 229: “Laat m’ in U blijven, groeien,
bloeien”. Dit mag ons gebed en verlangen zijn, en is
mogelijk als we met de Wijnstok Jezus Christus verbonden
zijn. Daarom is er ook een stuk van een wijnstok te zien,
met daarop bloembolletjes. De kaars herinnert ons er aan

dat we Lichtdragers mogen zijn in deze wereld. Een vraag
om over door te praten met kinderen: hoe kan jij in het
nieuwe jaar het Licht van de Here Jezus laten zien?
Avondgebed in de DakKAPEL
Door de getroffen coronamaatregelen vind het
avondgebed momenteel niet plaats in de DakKAPEL,
maar online. Mocht u mee willen doen met het
avondgebed, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij
Henk Oskam tel. 692641
Agenda
Maandag 11 januari
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL
(online, zie bericht)
Dinsdag 12 januari
o 19.00 – 20.15: Club groep 8
Woensdag 13 januari
o 18.45 – 20.00: Club groep 6
Vrijdag 15 januari
o 19.30 – 21.00: Club klas 3 & 4

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

75+ in wijk 6-10

Joop Leeuwis
(652211)

Ron Stam
(612172)

Gert van Loon
(615816)

Folly Folkerts
(617761)

Marius Voets (0653616045)
Arie Korevaar
(651551)
Wim Blom (06-

B

57057482)

