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Kerkdiensten
Zondag 5 juli
09.30 uur

:

ds. Sander Ris

Ouderling van dienst :
Collecten
:
Kosters
Kindernevendienst

:
:

Thema
Kinderoppas

:
:

HEILIG AVONDMAAL

Gerda Eijkelenboom
1e Kerk
2e Diaconie- ZWO
Gerrit & Jany Muijlwijk
Groep 1 en 2 o.l.v. Karolien Hoekwater, Arriëtte de Jong en Astrid
Kamsteeg
Wat komt er uit je handen?
Mirjam Kamsteeg, Sandra Advocaat en Jasmijn Damen

Zondag 12 juli
09.30 uur

:

ds. Sander Ris

Ouderling van dienst :
Collecten
:
Kosters
Kindernevendienst
Thema
Kinderoppas

:
:
:
:

Jaromir van Gelder
1e Kerk
2e Onderhoudsfonds
Gerrit & Jany Muijlwijk
Groep 1, 2 en 3 o.l.v. Angelique Brouwer en Lisanne Hobbel
Ga eropuit!
Annelies v/d Pijl, Mirella Tromp en Ria den Breejen

Zondag 19 juli
09.30 uur

:

ds. J. Bruijn, ‘t Harde

Ouderling van dienst :
Collecten
:
Kosters
Kindernevendienst
Thema
Kinderoppas

:
:
:
:

Marjan den Breejen
1e Kerk
2e Solidariteitskas
Cor & Cora de Jong
Groep 1, 2 en 3 o.l.v. Karolien Hoekwater en Ria den Breejen
Genoeg voor iedereen
Bianca den Breejen, Jacqueline de Boon en Arriëtte de Jong

Zondag 26 juli
09.30 uur

:

mevr. ds. J. v.d. Neut, Ridderkerk

Ouderling van dienst :
Collecten
:
Kosters
Kindernevendienst
Thema
Kinderoppas

:
:
:
:

Anne Both
1e Kerk
2e Zending/ZWO
Henk & Arina van Aken
Groep 1, 2 en 3 o.l.v. Audry Versloot
Wees niet bang
Netty Advocaat, Wilma Aanen en Marjet van Aken
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Zondag 2 augustus
09.30 uur

:

ds. A.J.O. v.d. Wal, Hoofddorp

Ouderling van dienst
Collecten

:
:

Kosters
Kindernevendienst
Thema
Kinderoppas

:
:
:
:

Leonard van Hoven
1e Kerk
2e Diaconie
Cor & Cora de Jong
Groep 1, 2 en 3 o.l.v. Angeliek van Wingerden
Waar gaat het om?
Mirjam Kamsteeg, Sandra Advocaat en Annemiek van Run

Zondag 9 augustus
09.30 uur

:

ds. E. Overeem, Leusden

Ouderling van dienst
Collecten

:
:

Kosters
Kindernevendienst
Thema
Kinderoppas

:
:
:
:

Astrid de Boon
1e Kerk
2e Onderhoudsfonds
Gert & Tineke de Ruiter
Groep 1, 2 en 3 o.l.v. Edwin de Jong en Arriëtte de Jong
Kruimels onder tafel
Marije den Breejen, Mariska Terlouw en Ingeborg de Rover

Zondag 16 augustus
09.30 uur

:

ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Ouderling van dienst
Collecten

:
:

Kosters
Kindernevendienst
Thema
Kinderoppas

:
:
:
:

Henrico en Neelke Bouter
1e Kerk
2e Zending (landelijk)
Gerrit & Jany Muijlwijk
Groep 1, 2 en 3 o.l.v. Jacqueline de Boon en Lisanne Hobbel
Moet je horen!
Willeke Kooistra, Ilona Meerkerk en Tamara Eijkelenboom

Zondag 23 augustus
09.30 uur

:

ds. Sander Ris

Ouderling van dienst
Collecten

:
:

Kosters
Kindernevendienst
Thema
Kinderoppas

:
:
:
:

Leo van Wingerden
1e Kerk
2e Onderhoudsfonds
Cor & Cora de Jong
Groep 1, 2 en 3 o.l.v. Astrid Kamsteeg en Marian Spruijt
Luister naar God
Annelies v/d Pijl, Bianca den Breejen en Tabitha Hol

Zondag 30 augustus
09.30 uur

:

ds. Sander Ris

Ouderling van dienst
Collecten

:
:

Kosters
Kindernevendienst
Thema
Kinderoppas

:
:
:
:

VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL

Jaromir van Gelder
1e Kerk
2e Diaconie
Henk & Arina van Aken
Groep 1 en 3 o.l.v. Arina en Marjet van Aken en Jan van den Berg
God zorgt voor je
Marije den Breejen, Jacqueline de Boon en Annick vd Meijden
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Pastoralia
Mevrouw An Jager werd begin deze maand in het ziekenhuis opgenomen vanwege een
ernstige situatie veroorzaakt door nierstenen. Ze is nu weer thuis om verder te herstellen.
Marloes van Run onderging een kijkoperatie vanwege problemen met haar knie. De
behandeling is goed verlopen.
Nauwelijks was Jan-Kees de Groot thuisgekomen uit het Vlietlandziekenhuis in Schiedam of
hij moest terug omdat de wond aan het been nog steeds niet aan het helen is. Hij verblijft
nog steeds aldaar in het ziekenhuis.
Meneer Henk van Houwelingen verblijft nog ter revalidatie in het Gasthuis in Gorinchem.
Het gaat gelukkig steeds een beetje beter.
Mevrouw Teunie de Mik moest kort worden opgenomen vanwege hartklachten. Ze mocht
redelijk snel weer naar huis, de rust lijkt gekeerd en daar zijn we erg blij mee.
Brenda Kant moest een weekend in het ziekenhuis verblijven vanwege een infectie en hoge
koorts. Thuis gekomen moet ze rusten en nog eens rusten om aan te sterken voor de
volgende chemokuur.
We bidden alle zieken in de gemeente en ook hen die in het ziekenhuis verblijven Gods
zegen toe. Moge Hij jullie sterken in Zijn nabijheid. In de Psalmen staat de belofte dat God
niet van ons wijkt wanneer we ziek op bed liggen (Psalm 41:4). In de Evangeliën en de
Brieven worden we verzekerd dat ons gezamenlijk gebed voor de zieken een helende en
krachtig werking heeft (Jakobus 5:16). Als kerk omringen we elkaar met geloof, hoop en
liefde. Ik hoop dat alle zieken en zij die tegenslagen te verwerken hebben dat merken.
Wees getroost en gesterkt door de liefde van de Heer en onze verbondenheid in Christus!
ds. Sander Ris.

Heilig Avondmaal collecte op zondag 5 juli 2015
Leefgemeenschap ZILT.
ZILT is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem, waar gastvrijheid vanuit het geloof in
Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en
voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven.
Het accent ligt op de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn.
De afgelopen jaren hebben meerdere personen uit Hardinxveld-Giessendam (ook een
gemeentelid uit onze kerk zelf) mogen ervaren hoe goed en fijn het is wanneer je tijdelijk
onderdak nodig hebt en dan binnen deze leefgemeenschap wordt opgenomen.
Het gastopvangproject van ZILT is een particulier initiatief en geniet brede steun onder
kerken en diaconieën. Ook veel particulieren dragen ZILT een warm hart toe. Stichting ZILT
ontvangt geen subsidies en is voor haar werk deels van giften afhankelijk.
Van harte aanbevolen door de Diaconie.
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Mutaties

mei / juni 2015

Verhuisd

Evert Kroon van Nieuw Crooswijkseweg 56B, Rotterdam
naar Dikkertje Dap 58, 4207 WG Gorinchem. (Hij blijft lid)
Leon, Esther, Levi en Sara Fijnekam van Koningin
Wilhelminalaan 106 naar Lijnbaan 6, 3372 WC
Hardinxveld-Giessendam.
Wijnand en Adrie Klop van Prins Bernhardstraat 20 naar
Prinses Beatrixstraat 30, 3372 XS Hardinxveld-Giessendam.

Gedoopt
14-06-2015

Arie Sieb van der Pijl (roepnaam Sieb),
zoon van Bastiaan en Annelies van der Pijl,
Houting 19, 3372 VG Hardinxveld-Giessendam.
Karlijn Janna Albertien Veldhuizen (roepnaam Karlijn),
dochter van Carl en Sandra Veldhuizen,
Gerard Doustraat 7, 3372 XE Hardinxveld-Giessendam.

Gehuwd
26-06-2015

Koos Zondervan en Renata van Tuijl
Oudsas 6, 4251 AW Werkendam.

Overleden
22-05-2015

Mevr. J. Baggerman - Tromp, Jupiterstraat 2/28,
3371 TE Hardinxveld-Giessendam.

Bereikbaarheid kerkenraad (óók tijdens de zomervakantie)
Gebeurtenissen waarvan u wilt dat ze bekend zijn bij de kerkenraad, ouderling, diaken
en/of predikant, kunt u altijd telefonisch of per mail doorgeven aan de ouderlingcoördinator, Marianne Bijl. Zij zorgt dat uw informatie bij de juiste persoon (en/of in de
weekbrief) terecht komt. Ook adreswijzigingen of dat u graag bezoek wilt van een ouderling
kunt u aan haar doorgeven.
Als u uw situatie alleen met de predikant wilt bespreken, kunt u
natuurlijk rechtstreeks contact met hem opnemen. In de
verlofperiode van Sander Ris (17 juli t/m 16 augustus) zijn
Annelies Kamsteeg (670581) en Marjan den Breejen (616137) de
aanspreekpersonen.
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Van de voorzitter
Tijd voor…
Het is intussen juli en de meesten van ons zijn toe aan vakantie. Tijd om ons soms wat
gehaaste leven achter ons te laten met de vaak overvolle agenda’s die hierbij horen. Ook in
onze gemeente gaan de meeste activiteiten de komende twee maanden over in een wat
lagere versnelling. Een wijze indiaan zei ooit tegen een westerse zakenman: ‘jullie hebben
horloges, maar wij hebben de tijd’. Het is (voor sommigen) prettig om de komende tijd met
die mentaliteit tegen dingen aan te kijken.
Terugblik ‘Vieren en Verbinden’
Onlangs hebben we het jaarthema ‘Vieren en Verbinden’ afgesloten in een morgendienst.
Tijdens de collecte werd een filmpje getoond met daarin in vogelvlucht een aantal
activiteiten en vieringen van het afgelopen seizoen: veel mooie momenten die allemaal
weergeven hoe we als gemeente invulling hebben gegeven aan dit thema. We hebben
daarnaast op zaterdag 20 juni kunnen genieten van kinderkoor ‘Op Pad’ die de musical van
Esther vertoonde op een bijna onherkenbaar podium (gelukkig hebben we de foto’s nog).
Het was een lust voor oog en oren en een bomvolle kerk heeft van jullie genoten!
Daarnaast hebben we nog een leuke avond gehad met een terugblik op het jeugdkamp en
hebben we zojuist de Stappendienst gevierd waarin 10 jongeren afscheid namen van de
Kindernevendienst en weer een nieuwe stap in hun leven gaan zetten. Ook in de laatste
weken is er dus nog volop ‘gevierd en verbonden’.
Tenslotte
Dit is het ook het moment om iedereen die dit seizoen een bijdrage heeft geleverd aan
onze gemeente hartelijk te bedanken. Als je in de schema’s de vele commissies en
vrijwilligers bekijkt, dan is het meteen duidelijk dat het onmogelijk is om iedereen hier
persoonlijk te noemen. Dus vanaf deze plaats: iedereen bedankt voor je inzet! Voor een
aantal betekent het dat de activiteiten voorlopig stoppen, anderen gaan juist volgend
seizoen voor het eerst (of opnieuw) aan de slag. Hopelijk krijgt iedereen weer nieuwe
energie en inspiratie de komende tijd.
Er zijn vast veel gemeenteleden die in de komende vakantieperiode andere kerken/
kerkdiensten gaan bezoeken. Ik wil graag voor jullie de komende twee (volledig
vrijblijvende) opdrachten neerleggen:
 Mochten jullie een bijgebouw/ kerkgebouw zien wat inspirerend is, zet dit even op de
foto en stuur het door naar de kerkenraad. Deze oproep zal overigens ook op onze
Facebook-pagina verschijnen. Misschien kunnen we dit meenemen in onze
verbouwplannen.
 Veel gemeenten (en zo ook wij ) vinden zichzelf een warme, gastvrije gemeente (of
willen dit op zijn minst zijn). Een andere manier om hier tegenaan te kijken is om eens
even te stoppen met gastvrijheid en zelf te gast te zijn. In onze vakanties kunnen we
naar andere kerkdiensten gaan en ervaren hoe welkom we ons daar voelen. Misschien
kunnen we deze ervaringen gebruiken in ons streven om een gastvrije gemeente te zijn.
Een hartelijke groet en een fijne vakantie gewenst namens de Kerkenraad, Arnold Tromp
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Verslag reisje ouderen en alleen gaanden.
Op 19 mei jl. gingen we een reisje maken met ouderen en alleen gaanden. Om negen uur
stond de bus klaar om ons op onze bestemming te brengen. We gingen naar de Broeker
veiling in Broek op Langedijk. We hoopten dat het weer een beetje mee zou zitten. Het was
zeer bewolkt en onderweg hebben we enkele buien gehad. Maar aangekomen viel het best
mee. Bij aankomst stond de koffie klaar met een heerlijke Broekerbol, die er goed in ging.
We begonnen met een film over hoe het er vroeger aan toeging op de veiling. Na de film
werden we in twee groepen verdeeld en gingen we de hallen bekijken. Mooi om te zien hoe
alles nog in zeer goede staat is.
De tafels waren inmiddels gedekt en werden we
welkom geheten. De lunch zag er goed uit en was
ook zeer goed van smaak. De rondvaartboot lag
klaar om ons te laten zien waar en hoe de boeren
vroeger hun waar verbouwden en het daarna
naar de veiling brachten om er de beste prijs voor
te krijgen. Daaf en Lies Vonk dachten met 65 kilo
uien naar huis te gaan, maar helaas was het maar
een grap (jammer). Het overige fruit en de
groente werden ook geveild. Waaronder bietjes,
wortels, bananen en appels. Het was erg leuk om
dat eens mee te maken. De dag ging veel te snel
voorbij. Na nog wat gedronken te hebben stond de bus al weer klaar om ons naar huis te
rijden. Op de terugweg hebben we ook nog wat file gehad. Maar we zijn gelukkig weer
allemaal gezond en wel weer aangekomen in Hardinxveld. Het was een hele fijne dag om
zo met elkaar op pad te zijn. Allemaal bedankt.
Hartelijke groeten,
Bets den Breejen.

Startzondag!
Om alvast te noteren: Zondag 13 september is het Startzondag.
Het thema is: "goede buren".
Na de feestelijke morgendienst drinken we met elkaar koffie, gevolgd door diverse
workshops. Zoals u gewend bent is dit een gevarieerd aanbod voor elk wat wils. Na de
broodmaaltijd wordt met een korte viering de dag afgesloten. In het volgende kerkblad
volgt verdere info, schrijft u nu alvast de datum in de agenda.
Commissie Vieren en vorming en toerusting.
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20 jaar
Zaterdag 20 juni was het zover!
Het opvoeren van de musical ‘Het dagboek van Esther’.
Om 18.00 uur stonden we omgekleed te trappelen van ongeduld. De kerkdeuren gingen
open en langzaam vulde de kerk zich. Tot onze verbazing zat de kerk vol. Dat was een hele
grote verrassing. Hierdoor waren we nog meer gedreven om er iets moois van te maken.
Wat hebben we een plezier gehad met z’n allen. En wat ging het goed!
We zijn super trots op deze prestatie.
Na afloop kregen we cadeautjes en stond er champagne en taart klaar.
We kijken terug op een geweldige avond.
We willen de ouders bedanken voor hun hulp. Zonder jullie hadden wij dit nooit voor elkaar
gekregen. Ook willen we u bedanken. Dat u naar ons kwam kijken en luisteren.
Wij vonden het geweldig!
Groetjes,
Kinderkoor Op Pad
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Felicitaties
JULI/AUGUSTUS/SEPTEMBER VERJAARDAGEN 70+

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Geb.datum

Lft.

Mevr. M.N. van Houwelingen - van
Bergeijk

Rembrandthof 455

3372 XW H'VELD-G'DAM

2 jul 1944

71

Mevr. M.A. de Jong - Pieterse

Tiendweg 38

3372 AJ

H'VELD-G'DAM

4 jul 1943

72

Dhr. J.W. de Jong
Mevr. J.L. den Breejen - van de
Zande

Rivierdijk 242

3372 BN H'VELD-G'DAM

7 jul 1938

77

Buitenweistraat 12

3372 BC

H'VELD-G'DAM

16 jul 1938

77

Mevr. W.G. de Ridder - van Weelden

Banneweg 413

4204 AZ

GORINCHEM

24 jul 1944

71

Mevr. N.L. den Breejen - van der
Linden

Rivierdijk 199

3372 BM H'VELD-G'DAM

1 aug 1936

79

Mevr. T.J. de Mik - Ouweneel

Rembrandtstraat 41

3372 XM H'VELD-G'DAM

1 aug 1945

70

Dhr. R. Kamsteeg

Fint 6

3372 VC

H'VELD-G'DAM

13 aug 1942

73

Mevr. J.P. Suiker - van Muilwijk

Jul. v. Stolbergstr. 49

3372 CH H'VELD-G'DAM

18 aug 1937

78

Mevr. A.G. Sterrenburg - Nap
Mevr. P.C. van Westen - van
Houwelingen

Rivierdijk 276

3372 BP

H'VELD-G'DAM

19 aug 1939

76

Albert Cuypstraat 21

3372 XA

H'VELD-G'DAM

20 aug 1940

75

Dhr. W. van Westen

Albert Cuypstraat 21

3372 XA

H'VELD-G'DAM

25 aug 1933

82

Dhr. W.P. van der Vlies

Buitenweistraat 16

3372 BC

H'VELD-G'DAM

1 sep 1937

78

Dhr. B.G. de Boon

Rivierdijk 68

3372 BH H'VELD-G'DAM

1 sep 1941

74

Mevr. N.C. Bruyn - van der Plas

Paulus Potterstraat 31

3372 XK

H'VELD-G'DAM

6 sep 1934

81

Mevr. T. Buitenwerf - Lourens

Rivierdijk 101

3372 BJ

H'VELD-G'DAM

8 sep 1944

71

Mevr. E.T. Both - de Jong

Paulus Potterstraat 45

3372 XK

H'VELD-G'DAM

19 sep 1929

86

Mevr. N.P.H. den Breejen - Holleman

Rembrandthof 403

3372 XW H'VELD-G'DAM

26 sep 1927

88

3372 BN H'VELD-G'DAM

27 sep 1929

86

Huw.datum

Jaren

Mevr. W. den Breejen - Eijkelenboom Rivierdijk 245
HUWELIJKSJUBILEA JULI/AUGUSTUS/SEPTEMBER

Naam

Adres

Postcode

Fam. G. Muilwijk

Dreesstraat 8

3371 VR

H'VELD-G'DAM

2 jul 2015

40

Fam. A.C. Tromp

Kon. Wilhelminalaan
113

3372 AC

H'VELD-G'DAM

14 aug 2015

12½

Fam. S. Ris
Fam. C. van der Plas

Albert Cuypstraat 14
Graaf Adolfstraat 53

3372 XA
3372 CA

H'VELD-G'DAM
H'VELD-G'DAM

5 sep 2015
24 sep 2015

12½
45

Allen van harte gefeliciteerd
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Van de kerkenraad
Planning
Op 14
juni
zijn
Sieb van
der
Pijl en
Karlijn
Veldhuizen
gedoopt.
Op 20 juni heeft kinderkoor ‘Op Pad’ een prachtige musical over Esther opgevoerd.
Op 21 juni stond de morgendienst in het teken van de afsluiting van het jaarthema ‘Vieren
en verbinden’.
Op 26 juni heeft de inzegening van het huwelijk van Koos Zondervan en Renata van Tuijl
plaatsgehad in onze kerk.
Op 28 juni namen 10 kinderen tijdens de ‘Stappendienst’ afscheid van de
kindernevendienst.
Op 1 juli 2015 vindt het jaarlijkse evaluatiegesprek met Ds. Sander Ris plaats.
Tijdens het zomerverlof van Sander Ris, zullen Annelies Kamsteeg en Marjan den Breejen
als aanspreekpunt fungeren. In september zal een update van de informatiegids worden
gedistribueerd.
Wisseling kerkenraadsleden
Anne Both en Jaromir van Gelder hebben de functie van Ouderling – Bezoekpastoraat
overgenomen van Margonda de Ruiter en Adrie Kunst. Tijdens de kerkenraadsvergadering
van 17 juni heeft de voorzitter hen bedankt voor hun inzet en betrokkenheid in hun
pastorale werkzaamheden.
Communicatie Commissie
Wij zijn positief over de invulling en manier van communiceren via de vernieuwde Website
en Facebook.
Vooralsnog ziet de kerkenraad op dit moment geen redenen om het huidige beleid ten
aanzien van het privacy aspect aan te passen (volledig transparant). Via de Wegwijzer
wordt jaarlijks aangegeven dat er foto’s worden geplaats op de website; gemeenteleden
worden dan in de gelegenheid gesteld om eventueel kenbaar te maken dat zij dit niet op
prijs stellen.
College van Diakenen
Ds. Sander Ris zal voorlopig de avondmaalsvieringen in de Tiendwaert in Neder-H’veld
verzorgen (direct na afloop van de diensten waarin we avondmaal vieren).
De HA collecte op zondag 5 juli wordt bestemd voor Leefgemeenschap Zilt te Gorinchem.
Commissie Omzien
Op maandag 8 juni is er een avond voor nieuwe leden georganiseerd. Het was een goede
avond waar negen nieuwe gemeenteleden aanwezig waren. Men is enthousiast en voelt
zich welkom binnen de gemeente.
Binnen de kerkenraad is gesproken over hoe we een goede follow-up kunnen geven aan
het herkennen c.q. contact maken met ‘nieuwe’ gezichten binnen onze gemeente.
College van Kerkrentmeesters
Met de kosters is op 1 juli het jaarlijks overleg geweest.
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Commissie Vieren
De voorbereidingen voor de startzondag zijn gestart; het jaarthema voor volgend jaar is
‘Goede Buren’.
Commissie V&T
Het activiteitenprogramma voor volgend seizoen is rond. Een en ander zal in september
gecommuniceerd worden.
Jeugdraad
Het is heel fijn te kunnen constateren dat de begeleiding voor de kindernevendienst, de
catechisatie
en
de
clubs
voor
het
volgende
seizoen
bijna
rond
is.
Namens de Kerkenraad, Gerda Eijkelenboom

Samenstelling kerkenraad per juni 2015
De samenstelling van de kerkenraad is per juni 2015 als volgt:
Naam

Functie

Arnold Tromp

Ouderling – Voorzitter Kerkenraad (tevens zitting in Moderamen)

Sander Ris

Predikant (tevens zitting in Moderamen)

Gerda Eijkelenboom

Ouderling – Scriba (tevens zitting in Moderamen)

Astrid de Boon

Ouderling – Voorzitter Commissie Vieren (tevens zitting in Moderamen)

Marjan den Breejen

Ouderling – Voorzitter Commissie V&T (tevens zitting in Moderamen)

Henrico en Neelke
Bouter

Jeugdouderling (tevens zitting in Moderamen)

Annelies Kamsteeg

Ouderling – Voorzitter Commissie Omzien (tevens zitting in Moderamen)

Marianne Bijl

Ouderling – Coördinator Commissie Omzien

Anne Both

Ouderling – Commissie Omzien - Bezoekpastoraat

Jaromir van Gelder

Ouderling – Commissie Omzien - Bezoekpastoraat

René den Breejen

Ouderling – Commissie Omzien - Basispastoraat

Rook Houweling

Diaken (tevens zitting in Moderamen)

Nel de Jong

Diaken

Kees en Wilma van Tuijl

Diaken

Corry van Wijngaarden

Diaken

Leonard van Hoven
Leo van Wingerden

Ouderling – Voorzitter College van Kerkrentmeesters
(zitting in Moderamen)
Ouderling – College van Kerkrentmeesters – Penningmeester
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In de Classisvergadering van 3 juni jl. hebben we een besluit genomen over de projecten die we
gaan steunen met de Classis Alblasserdam. Kerk in actie is overgegaan naar een nieuwe werkwijze.
In het verleden koos je als kerk projecten uit een bepaald land. Zo hebben wij ons de afgelopen
jaren ingezet voor Rwanda en Indonesië. Kerk in actie heeft projecten nu samen gevoegd in 3
thema’s; Noodhulp, Versterk de kerk en Kinderen in de knel.
Als classis hebben we gekozen voor het thema Versterk de kerk.
Samen zijn we de kerk. Van Amersfoort tot Islamabad en van Jeruzalem tot Pretoria. Arm en rijk.
Wereldwijd maken kerken zich sterk tegen ongelijkheid. Zij delen geloof, zetten zich in voor
verzoening en voor goed leiderschap in de kerk. Laat u inspireren en steun dit werk. Centraal staan:
- Kameroen: Lutherse Broederkerk steunt boeren in hun strijd tegen droogte.
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Deze gemeenschap
van bevlogen christenen werkt actief mee aan de ontwikkeling van het arme West-Afrikaanse land.
Dat doen ze samen met christenen uit andere kerken en met de moslim meerderheid, in een gebied
zo groot als Nederland. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel
én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u de Lutherse Broederkerk met duurzame
oplossingen voor voedselzekerheid. Ook ondersteunt u de opleiding van het kerkelijk kader in het
uiterste noorden van Kameroen.
- Bangladesh: Isa-e-Jamat steunt christenen die vroeger moslim waren.
Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden rust en
vrede in het christelijk geloof, maar krijgen ook weerstand van familie, vrienden en gevestigde
kerken. Ze voelen zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken. De organisatie Isa-eJamat Bangladesh ondersteunt deze christenen daarom bij het opbouwen en vormen van eigen
gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in.
- Guatemala: Cedepca maakt vrouwen weerbaar tegen geweld.
Dagelijks worden vrouwen in Guatemala gediscrimineerd en velen hebben te maken met huiselijk
geweld. Hoe kunnen zij ervaren dat zij van waarde zijn? En hoe kan de kerk in Guatemala hen
daarbij helpen? Om handen en voeten te geven aan deze vragen, sloot de bevlogen predikante
Delia Leal zich aan bij de organisatie Cedepca. Delia’s organisatie biedt vrouwen cursussen over
goede relaties, het benoemen van pijn en het vinden van hun kracht. Zo worden zij weerbaarder.
En zowel mannen als vrouwen kunnen bij Cedepca een theologische opleiding volgen voor
inspirerend leiderschap voor een sociaal sterke kerk die de bevrijdende kracht van het Evangelie
uitdraagt.
Daarnaast krijgen we 1x per jaar informatie over werk in Egypte, Papoea, Brazilië, Pakistan en
Nigeria. Met deze projecten hebben we de mogelijkheid om interactief bezig te zijn, want Kerk in
Actie heeft overal zijn medewerkers zitten die ons goed op de hoogte kunnen houden!
Op de site van Kerk in actie kunt u nog meer informatie vinden over de thema’s.
De komende 3 maanden sparen wij met de zendingsbusjes voor de projecten van Água Viva.
De ZWO-commissie: Willeke Kooistra, Theo den Breejen, Nel de Jong en Ingrid Bron.
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Juni 2015
In deze nieuwsbrief willen we terugkijken naar de reis die Gerrit in april heeft gemaakt. Een reis van
twee weken, daarom werden niet alle projecten bezocht maar er was wel veel werk te verzetten. De
reis ging naar Palayoothu, Kandy, Negombo, Badulla, Pamunagama en Wattala.
In Palayoothu ging een grote wens in vervulling: computerles. Dankzij een sponsor werden er zes
computers met alle toebehoren gekocht. Ook bureaus en stoelen kwamen erbij. Onze pleegzoon die
in Palayoothu woont, had al het voorwerk al gedaan dus toen Gerrit aankwam, kon alles geregeld
worden.
Er was ook nog een wens om aan de kinderen Engelse les te kunnen geven. Vanaf nu gaan deze
lessen van start. Geweldig om zo aan de toekomst van de kinderen in Palayoothu bij te kunnen
dragen.
Het derde project in Palayoothu was het opknappen van de
lagere school, het was vooral slecht gesteld met de
elektriciteit. Er is opdracht gegeven om deze problemen te
verhelpen.
In Negombo zijn we gestart met maandelijkse hulp aan
twee weduwen. Het lukt hen niet om in hun eigen
levensonderhoud te voorzien. Onze stichting gaat de
vrouwen nu helpen.
In Kandy hebben we een derde weduwe geholpen, het dak
van haar huisje lekte als een mandje, nu wordt het dak
gerepareerd.
Het moeder- en kind babycentrum staat in het plaatsje
Pamunugama. In november was er opdracht gegeven om
het gebouw binnen en buiten te renoveren.
Een zwangere vrouw wordt gewogen en krijgt de
zorg die in de zwangerschap nodig is.
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Gerrit ging er nu naar toe om te zien of de opdracht goed was
uitgevoerd. Dit was uitstekend gedaan. Nu kon de volgende
opdracht worden gegeven: het terrein rondom het centrum
ophogen en het speeltuintje en het toegangshek opknappen.
Goede zorg aan moeders, baby’s en jonge kinderen in
Pamunugama. Maar wel op een iets andere manier dan
de consultatiebureaus in Nederland te werk gaan…

Bij de volgende reis gaat Gerrit weer kijken hoe het werk eruit
ziet. Controle is toch altijd wel heel belangrijk.
In het kindertehuis in Wattala hadden de meisjes geen
matrassen. Dankzij een extra gift mochten we alle meisjes die in
dit huis wonen een nieuwe matras geven.
Tot slot bracht Gerrit nog even een bezoek aan het weeshuis in Badulla, daar werd de
levensmiddelenvoorraad aangevuld.
Vanuit Giessenburg kunnen we nog vertellen dat alle 4.000 loten die we jaarlijks verkopen weer met
plezier verkocht en gekocht zijn!
Verder gaan we weer op een aantal markten staan, de voorbereidingen hiervoor zijn alweer volop
aan de gang. Er zal weer speelgoed, boeken enz. te koop zijn, ook het mooie handwerk van Hanny
wordt altijd veel verkocht. Kom gezellig even kijken.
20 juni “Rommelmarkt”- Herv. Kerk Giessenburg
26 juni “Beleef Giessenburg”- Verenigingsmarkt
5 september “Dag van het Platteland”
Dank aan alle sponsors en iedereen die Stichting Projecthulp SriLanka een warm hart toedraagt.
Een hartelijke groet,
Marian en Gerrit Muis

Marian & Gerrit Muis
Van Delftstraat 36 - 3381 BH Giessenburg - Tel.: 0184-652043
www.projecthulpsrilanka.giessenburg.nl projecthulp-srilanka@hotmail.com
NL09 RABO 0321 760921
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Serve the Village: zaterdagochtend 26 september 2015
We willen jullie graag attenderen op de aanstaande Serve the Village zaterdagochtend.
Wat is Serve the Village?
Een zaterdagochtend lang willen we met gemeenteleden van diverse kerken dienend bezig
zijn in het dorp. Door onze handen uit de mouwen te steken voor anderen hopen we iets
van Christus’ liefde te laten zien.
We willen mensen de kerk van dichtbij laten ervaren
Hoe druk we als kerkleden ook bezig zijn om te getuigen in Woord en daad: er zijn veel
medebewoners die nog nooit de kerk van dichtbij hebben meegemaakt. Ze ervaren weinig
van ‘omzien naar elkaar’. Ze weten ergens wel van ‘God’, maar Zijn liefde is voor hen vaag
en onherkenbaar gebleven. Hoe zou het zijn wanneer ze kerkleden in hun straat, tuin of
huis ontmoeten die hun handen uitsteken? Belangeloos en vrijwillig. Niet omdat het moet
maar omdat ze gedreven worden door Gods mensenliefde.
Wij hebben ervaren dat het de mensen die onze hulp ontvangen heel goed doet.
We werken samen met Servanda, Omnivera en de gemeente HardinxveldGiessendam
Als kerk weten we vaak niet waar we kunnen helpen. Wij kunnen niet achter de voordeur
kijken om te weten wat er allemaal in het dorp speelt. Daarnaast zitten sommige mensen
zo diep in de problemen dat een ochtendje hulp veel te weinig lijkt te zijn. Daarom werken
we intensief samen met Welzijnsorganisatie Servanda, woningcoöperatie Omnivera en
verschillende diensten van de gemeente. Zij selecteren voor ons de adressen waar mensen
onze hulp waarderen en waar onze hulp zin heeft. Tijdens het project helpen zij met allerlei
praktische zaken. Na de zaterdagochtend blijven zij in contact met degenen die we
geholpen hebben.
Er is voor iedereen iets te doen
Denk aan het opknappen van tuinen en werkzaamheden in huis
die nodig zijn om de bewoners te helpen een nieuwe start te
maken: muren sauzen, schoonmaken of het uitvoeren van simpele
reparaties. Maar er zijn ook projecten waarin je een mooie
ochtend verzorgd voor groepen in de samenleving die weinig
aandacht krijgen: ouderen, asielzoekers, vereenzaamden of
anderszins beperkte mensen. Er zijn ook projecten mogelijk in de
openbare ruimte door afval op te ruimen of openbare plekken op te knappen.
In het najaar van 2014 vond de eerste Serve the Village plaats in BovenHardinxveld.
Groepen gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk knapten tuinen op, bij iemand thuis
werd een nieuw keukenblok geplaatst en andere reparaties uitgevoerd en er werd een
ochtendprogramma verzorgd voor ouderen in de Tiendwaert.
Inmiddels is het aantal deelnemende kerken uitgebreid zodat we meer projecten kunnen
uitvoeren. Je kunt je individueel opgeven, maar ook als (vrienden)groep, als kring of
commissie. Ook jongeren kunnen zich opgeven. Voor hen proberen we passende projecten
te vinden.
16

Wegwijzer

juli/ augustus 2015

Geïnteresseerd? Noteer de datum vast in je agenda
Na de zomer laten we meer van ons horen. Iedere betrokken kerk heeft een
contactpersoon. Mocht je vragen hebben dan kun je je tot hen wenden.
Herv. Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld
Herv. Gemeente Boven-Hardinxveld
Geref. Kerk Boven-Hardinxveld
Geref. Kerk Vrijgemaakt

:
:
:
:

Dick Klein
De diaconie
Dick den Breejen
Gerard Voorberg

Een hartelijke groet van de werkgroep Serve the Village:
Dick Klein (Herv. Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld)
Peter van Wijngaarden (Herv. Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld)
Diaconie Herv. Gemeente Boven-Hardinxveld
Dick den Breejen (Geref. Kerk Boven-Hardinxveld)
ds. Sander Ris (Geref. Kerk Boven-Hardinxveld)
Konraad den Boef (Omnivera)
Gerard Voorberg (Omnivera)
Sylvia de Ruiter – van Iperen (Servanda)

Overzicht collecteopbrengsten mei 2015
De collectes van de 5 zondagen in de maand mei 2015 +
Hemelvaartsdag hebben in totaal € 2.539,00 opgebracht. De
opbrengst van de zendingsbussen bedroeg € 171,75 en de
bloemenpot € 52,95. Voor de seniorenreis d.d. 19 mei is € 1.421,00
opgehaald en de extra collecte d.d. 10 mei voor bootvluchtelingen
heeft € 920,25 opgebracht!
Datum

Bestemming

3-mei Kerk
Diaconie/zwo
10-mei Kerk
Onderhoudsfonds
14 mei Kerk
Diaconie
17-mei Kerk
Onderhoudsfonds
24-mei Kerk
Zending/ZWO
31 mei Kerk

Bedrag
€

220,40

€

315,55

€

218,91

€

205,50

€

73,50

€

83,75

€

301,11

€

271,22

€

246,19

€

240,17

€

186,00

Comm.Vieren

€

176,70

TOTAAL

€

2.539,00
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Vacatures catecheten m/v
Wegens stijgende belangstelling en aanvulling van de kerkenraad hebben wij behoefte aan
extra krachten voor de geestelijke onderwijzing van onze jeugd. Hiervoor hebben wij 3
extra personen nodig.
Wij vragen:
Enthousiasme, humor en geduld, Bijbelkennis en oprecht gelovend. De werkzaamheden
vinden ca. 20 zondagavonden per jaar plaats van 19.30 tot 20.30; voorbereiding kan op
een zelf vast te stellen tijdstip.
Onze jeugd (12-17 jaar) biedt:
Een jeugdige visie op het geloof, afhankelijk van leeftijd kunnen leuke discussies ontstaan.
Een voldaan gevoel als zij de mooie dingen van het geloof ontdekken. De werkzaamheden
zijn pro Deo, maar zeker niet voor niets! U wordt begeleid met lesmateriaal, ervaren
collega’s en muziek.
Reageren / meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature…
Tips, aan- of opmerkingen over de catechisatie…
Ben of ken jij de persoon die we zoeken…
Twijfelt u of u voor deze functie geschikt bent…
Twijfelt u ergens anders over…
Zomaar…
… kunt u contact opnemen met de heer S. Ris, contactgegevens elders in deze Wegwijzer.

Doolhof
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Kleurplaat

20

