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Diensten 
09.00:  
10.45: 
18.30:          
 

 
Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein 
Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein 
Ds. J. Jongejan, Hendrik – Ido - Ambacht 

 
Collecten 
1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 

Diaconiecollecte  

Kerkrentmeesterlijke collecte 
Zendingsbusjes 

 

   

Zondagsschool 
De zomervakantie komt eraan en 3 juli is de laatste 
zondagsschool voor de vakantie. 
Er is dan zondagsschool voor de groepen 1 t/m 5 
Groep 6 heeft zijn eigen afsluiting . 
Groep 7en 8 On track is ook de laatste keer voor de 
vakantie, groep 8 is welkom vanaf 10:45 uur in de Oude 
School voor hun afsluiting 
We hopen 28 Augustus weer te starten met groep 1 t/m 4 
en On track 
Groep 5/6  4 september!! 
 
Fijne vakantie allemaal!! 
De leiding van de zondagsschool en On track 
 
Diaconiecollecte 
De diaconiecollecte op zondag 3 juli is bestemd voor Hart 
voor Kinderen. Hart voor Kinderen is een christelijk, 
internationaal kinderfonds, in 2008 opgericht in Nederland. 
Hart voor Kinderen geeft toekomst aan kinderen in 
armoede, hun familie en hun hele omgeving. Het hart van 
de missie en de kern van de activiteiten is de opvang van 
verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van 
een betere toekomst voor hen. Dat doet Hart voor 
Kinderen op drie manieren: Gezinssponsoring:  Het 
plaatsen van verlaten kinderen én een pleegmoeder of 
pleegouders in huizen om een zo normaal mogelijk 
gezinsleven te leiden. Kind-sponsoring: Kinderen worden 
op een kostschool geplaatst waar ze een volledige 
verzorging ontvangen. En eenmalige hulpacties: Naast 
structurele hulp voert Hart voor Kinderen ook regelmatig 
acties voor bijvoorbeeld matraspakketten of een 
waterpomp. Van harte aanbevolen.  
 
Collecte kerkrentmeesters 
Zondag 3 juli is de collecte van de kerkrentmeesters 
bestemd voor het ouderenpastoraat in onze gemeente. 
Binnen het ouderenpastoraat vinden allerlei activiteiten 
plaats, waaronder het huisbezoek bij ouderen van 77 jaar 
en ouder door het team van pastoraal 
werker,  ouderlingen ouderenpastoraat en 
ouderenbezoekers. Ook worden er ouderenmiddagen 
georganiseerd.  Wij bevelen deze collecte van harte bij u 
aan. 
 
Dabar Pop-up camping, in Oud Alblas.  
Alle voorbereidingen zijn in volle gang en er zijn al volop 
aanmeldingen van mensen die een weekje komende 
zomer op de camping gaan verblijven. 
Na een week kamperen, vertrekken de gasten dan op de 
vrijdagavond. Op de zaterdag moeten alle accommodaties 
en sanitair worden schoongemaakt (10.00-14.00 uur).  
Voor zaterdag 23 juli hebben we nog 5 schoonmakers 
nodig! Samen met Giessen-Nieuwkerk zijn we deze dag 
verantwoordelijk voor het schoonmaken van de caravans, 
tenten en sanitair. 
Dus heeft u nog een gaatje in uw agenda, wilt u zich 
dan  opgeven bij Ad Muilwijk.  ad.muilwijk@hggop.nl  
 

Themadienst m.m.v. ‘Vita Nova’ 
Zondagavond 3 juli is er een themadienst met het koor 
"Vita Nova". Het thema is "op reis". Ds. J. Jongejan van 
Hendrik-Ido-Ambacht is de voorganger. Hartelijk 
uitgenodigd om mee te zingen en te luisteren.  
 
Uitnodiging invullen korte vragenlijst 
gespreksonderwerpen 
Bij diverse gemeenteleden leeft de wens om met anderen 
in gesprek te gaan over onderwerpen zoals: 

• schepping en evolutie, 

• duurzaamheid, 

• leven met een beperking, 
 
Om inzichtelijk te krijgen of er meer mensen zijn die zouden 
willen aansluiten bij een gespreksgroep over een bepaald 
onderwerp, kan een gemeente breed onderzoek helpend 
zijn. Daarvoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld 
die via de website beschikbaar is. 
We willen u en jou van harte uitnodigen om deze in te 
vullen, graag voor 10 juli. Ook de inbreng van jongeren 
(vanaf 16 jaar) is voor dit onderzoek van belang! 
Alvast bedankt voor het meedoen! 
Wilt u de vragenlijst liever handmatig invullen, bel ons dan 
(zie onderstaand) dan zorgen we ervoor dat u een papieren 
versie ontvangt. 
De uitslag van het belangstellingsonderzoek zullen we 
publiceren op de website. Alleen de onderwerpen waarvoor 
voldoende belangstelling is, komen in aanmerking om 
verder uitgewerkt te worden.  
 
Vragen hierover?  

06-23035078 
 
vti@hggop.nl  
 

 
Commissie Vorming, Toerusting, Inschakeling 
Andrea, Annette, Marian 
 
Agenda 
Zondag 3 juli  
o 18.30: Themadienst m.m.v. Vita Nova (zie bericht) 

 
Maandag 4 juli  
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL 

 

 
 
 

 

 
 
 

https://hartvoorkinderen.nl/
https://hartvoorkinderen.nl/
mailto:ad.muilwijk@hggop.nl

