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Diensten 

9.30: 
18.30:          
 

 

Ds. T.C. Verhoef, Nijkerk 
Ds. D. Meijvogel, Harderwijk  

 
Collecten 

1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 
Diaconiecollecte  
Kerkrentmeesterlijke collecte 

Zendingsbusjes 

 

   

Zondagsschool  

Zondag 24 januari: Jezus geneest iemand met 

huidvraat  

Vandaag gaan we weer verder in Marcus 1. We staan stil 
bij de verzen 40-45. Als je een besmettelijke ziekte hebt is 
het goed om in quarantaine te gaan. Zo besmet je 
anderen niet. Een paar dagen of een paar weken. Best 
moeilijk, maar echt nodig. Maar daarna is iedereen blij dat 
het weer gewoon is. Veel volwassenen en kinderen 
worden altijd buitengesloten. Ze mogen niet meedoen, ze 
horen er niet bij. Allerlei (vaak rare) redenen wordt 
bedacht om dat te vinden. Jezus ontmoet vandaag 
iemand die wordt buitengesloten. Omdat hij huidvraat, een 
besmettelijke ziekte, heeft. Niet voor even, maar voor de 
rest van zijn leven. Deze man mag nooit meer tussen de 
andere mensen in wonen en leven. En dat zou hij zo 
graag weer willen. Hij gaat naar Jezus en vraagt om 
genezing. Jezus raakt hem aan. Wat is die man blij als hij 
beter 

wordt! Jezus is bang dat mensen in Hem alleen een 
wonderdokter zien. Daarom vraagt Hij de man niets te 
vertellen. Maar dat lukt hem niet, hij is God zo dankbaar! 
Het Bijbelverhaal en de verwerking zijn te downloaden via 
https://hggop.nl/nieuws/zondagsschool-voor-thuis 
 
Diaconiecollecte 
Op zondag 24 januari collecteert de diaconie 
voor Stichting Buitenhof in Hardinxveld. Het zorgcomplex 
aan Buitendams 326 bestaat uit 12 zelfstandige 
appartementen en een gezamenlijke ruimte waar de 
bewoners met elkaar eten en activiteiten kunnen 
doen. Syndion is ingezet voor de uitvoering van de 
professionele zorgverlening. Daarnaast maken vele 
vrijwilligers een project als Buitenhof tot een succes. Wilt u 
dit mooie project gedenken in uw gebeden? Ook zoeken 
we vrienden die de stichting financieel willen 
ondersteunen. Een project als dit kost namelijk veel geld. 
Voor meer informatie zie www.stichtingbuitenhof.nl. Van 
harte aanbevolen.  
 
Verjaardagsfonds 
De opbrengst van het verjaardagsfonds over het jaar 2020 
heeft het mooie bedrag van  
ad  € 2.983,63 opgebracht dat bestemd was voor: Beeld 
en Geluid van de kerk 
 
Dit jaar is het verjaardagfonds bestemd  voor: Beeld en 
Geluid van de kerk. 
Dit jaar willen we nogmaals de opbrengst van het 
verjaardagsfonds voor Beeld en Geluid van de kerk 
houden. 
Daar er héél veel geld in is geïnvesteerd afgelopen 
jaar i.v.m. Corona tijd.  
 
 
De Kerkrentmeesters  willen U hartelijk bedanken voor het 
geven van Uw gift,  

en ook de dames hartelijk bedanken die hieraan hebben 
meegewerkt, 
om dit mooie bedrag op te halen. 
 
De Kerkrentmeesters. 
Contactpersoon verjaardagsfonds :Lenie de Bruin Rietveld. 
 
Actie Kerkbalans 2021.  “Geef vandaag voor de 
kerk van morgen”. 
De jaarlijkse Actie Kerkbalans was ingepland voor de 
periode 23 januari t/m 5 februari. 
Vanwege de verlengde coronamaatregelen hebben de 
kerkrentmeesters besloten deze nu te organiseren van 5 
februari t/m 19 februari.  
De wijze van bezorgen en inzamelen zal worden aangepast 
zodat dit veilig kan gebeuren.  
 
Wekelijkse muziekuitzending HGGOP 
Wist u al dat er elke vrijdagmiddag (behalve als er 
bijzondere diensten zijn) om 17:00 uur een uitzending van 
geestelijke muziek wordt uitgezonden van ca. 1 uur ? 
Om de andere week wordt er in deze uitzending ook een 
korte meditatie verzorgd. 
De muziekuitzendingen zijn te volgen op de site van 
HGGOP. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om liederen aan te vragen 
om iemand te feliciteren, te bemoedigen of gewoon voor 
uzelf omdat een bepaald lied u aanspreekt. 
Doe hiervoor dan een berichtje aan: 
Bob van der Sijde, per mail bob@vandersijde.nl of 
telefonisch 0184 614657 
Of Cees Bakker, per mail jany53@planet.nl of telefonisch 
0184 615456 
 
Rond de Toren 
Het is weer mogelijk om kopij in te leveren voor de nieuwe 
editie van Rond de Toren. Deze editie zal eind maart 
verschijnen, net voor Pasen. Juist in deze tijd waarin we 
elkaar als gemeente niet of nauwelijks kunnen ontmoeten is 
het goed om verbinding te maken. In de Rond de Toren 
kunt u dit doen door ervaringen te delen, elkaar te 
bemoedigen of een artikel te delen ter ontspanning. Helpt u 
weer mee om er een lezenswaardige Rond de Toren van te 
maken?  Uw bijdrage kunt u tot en met vrijdag 5 februari 
sturen naar redactie.ronddetoren@hggop.nl.  
 

Eindejaarsactie 2020 

We maken graag de eindstand van de Eindejaaractie 2020 

aan u bekend. Deze is ruim boven de beoogde opbrengst 

en bedraagt € 27.000,-!. Voor uw ruimhartige bijdrage zijn 

wij erg dankbaar. 

De kerkrentmeesters. 
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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 25 januari      
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL 

(online, zie bericht) 
 
Dinsdag 26 januari       
o 19.00 – 20.15: Club groep 8 

 
Woensdag 27 januari       
o 18.45 – 20.00: Club groep 6                                                    

 
Vrijdag 29 januari       
o 17.00 – 18.00: Muziekuitzending (zie bericht) 
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 

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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


