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Zondagsschool
Deze zondag is er zondagsschool voor de groepen 1-6.
Verteld wordt over Petrus zit gevangen maar wordt bevrijd
uit Handelingen 12: 5-9 Het thema is: Bevrijd door God
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte op zondag 2 mei is bestemd voor het
jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Kinderen en
jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en
ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen,
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge
gezinnen. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van
de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee
jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek
kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig
voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact
hebben.
Oude School schoonmaken
De maand mei komt er weer aan, dus de eerste
woensdag 5 mei wordt de oude school weer
schoongemaakt.
Wie komt ons helpen? We beginnen om half 9, iedereen is
van harte welkom!
Want vele handen maken licht werk.
Heeft U vragen rondom het schoonmaken, kunt U contact
op nemen met tel: 0184-612795 of 06-23532864
Liturgietafel
Deze week staat de liturgie tafel in het teken van
dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Zodat we niet
vergeten.
Het beeld waarmee we het weer hebben gegeven spreekt
voor zich, een Davidster, doorgeknipt prikkeldraad en de
kleuren van de Nederlandse vlag. Witte rozen ter
nagedachtenis aan hen die vielen, die hun leven gaven
voor onze vrijheid. Het rood van de vlag loopt naar de
Paaskaars. Want vrijheid is meer dan afwezigheid van
oorlog, meer dan een leven zonder angst en pijn. Vrijheid
is de zekerheid dat mijn leven vastligt in Hem die mij leidt,
die Zijn bloed gaf voor mijn vrijheid.
4 mei comité
Het 4 mei comité Giessenburg/Giessen-Oudekerk zal
gezien de huidige omstandigheden geen herdenking
organiseren in de avond.
Wel willen wij u uitnodigen om gedurende de dag op 4 mei
op een zelfgekozen tijdstip, langs te lopen bij het
monument bij de kerk en het vliegeniers monument.
Ook de jongeren en kinderen willen we graag hierbij
betrekken.
Een moment van respect en bezinning wat op anderhalve
meter gedaan kan worden.
Als teken van verbondenheid met elkaar willen wij u
vragen om een bloem neer te leggen als eerbetoon aan
hen die hun leven gaven voor onze vrijheid.
Apart en toch samen, thuis of waar we ook zijn, om 20.00
twee minuten stil zijn en herdenken.
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Ds. R. ten Napel, ‘s- Gravendeel
Ds. B. Oosterom, Rumpt

Diaconiecollecte
Kerkrentmeesterlijke collecte

Zendingsbusjes

En op 5 mei in dankbaarheid vieren dat we al zolang in
vrijheid mogen leven.
Verkiezing ambtsdragers (stemming)
In de kerkenraadsvergadering van 7 april j.l. heeft de
kerkenraad de volgende dubbeltallen opgesteld.
- Vacature Gert Blokland (ouderling-kerkrentmeester) :
Marius Hakkesteegt, Troelstrastraat 33, Hardinxveld en
Eddy von Hout, Weteringstraat 17, Boven-Hardinxveld.
- Vacature Hans Planken (ouderling-kerkrentmeester) :
Geert Vlot, Dorpsstraat 9, Bleskensgraaf en Niels van de
Wetering, Jonathan 3, Hardinxveld.
- Vacature Cor den Besten (diaken) : Bas Lagerwerf,
Gijbelandsedijk 121, Brandwijk en Chris van Vianen, Gieser
Wildeman 7, Hardinxveld.
- Vacature Arjan de Rijke (diaken) : Emiel Both,
Peursumseweg 38 en Gertjan van Herwaarden,
Stationsstraat 10, Hardinxveld.
- Vacature Herman de Ruiter (diaken) : Cees Kroon,
Peursumseweg 86 en Arie de Waard, De Savornin
Lohmanstraat 15, Hardinxveld.
- Vacature Gerrit Romeijn (ouderling-Vorming en
Toerusting) : Sebastiaan van Muijlwijk, Korenbloemplaats
3, Bleskensgraaf en Jacob den Toom, dr.
Gravemeijerstraat 10.
- Vacature Pieter Prins (jeugdouderling) : Henk Jan Boer,
Fazantstraat 22, Hoornaar en Mark Bot,
Benedenveer 34, Sliedrecht.
- Vacature Ron Stam (wijkouderling) : Jasper Boerman,
Patrijs 9, Hardinxveld en Kees Versloot, van Clevestraat
11, Hardinxveld.
Meer informatie over de kandidaten is vanaf volgende week
te vinden onder de toren. De kerkenraad roept alle
belijdende leden op om hun stem uit te brengen en zo hun
betrokkenheid bij de gemeente en de kandidaten te tonen.
Daarnaast is het ook goed dat de gekozen kandidaten zich
gedragen weten door een groot deel van de gemeente. De
stemming vindt plaats op maandag 3 mei van 18.00 tot
20.00uur in de Oude School. Machtigingsformulieren liggen
onder de toren, zijn te downloaden vanaf de website en zijn
te verkrijgen via scriba Gert van Loon, Spindermolen 5
3371 RN Hardinxveld, scriba@hggop.nl).
Aanmelden diensten
Heeft u geen mailadres, dan kunt u zich aanmelden voor de
diensten op donderdagavond van 19.30 uur tot 20.00 uur
op 06-20935529.
Agenda
Maandag 3 mei
o 18.00 – 20.00: Verkiezing ambtsdragers (zie bericht)
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de Oude School
Woensdag 5 mei
o 08.30 : Schoonmaken Oude School (zie bericht)
Vrijdag 7 mei
o 17.00 – 18.00: Muziekuitzending

