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Bij de diensten – 1e Adventszondag 
De morgendienst staat in het 
teken van afscheid en (her)be-
vestiging ambtsdragers. De 
dienst wordt geleid door ds. J. 
Holtslag. We lezen 2 Kronieken 35:20-27. Na de 
dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en met 
elkaar koffie te drinken. De avonddienst wordt geleid 
door ds. M. Dubbelman voor en Jakobus 5:7-11 staat 
centraal. Daar klinkt de oproep om geduld te hebben 
totdat Jezus (terug)komt. Na deze dienst zal Joop 
Troost een presentatie geven in de Rank over de reis 
die hij onlangs gemaakt heeft. Van harte welkom!  
Voorafgaand aan beide diensten zullen bij de ingang 
weer nieuwe gebedskalenders worden uitgereikt. 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor hulp aan 
vluchtelingenkinderen met een beperking in Turkije. 

  Meeleven 
We zijn dankbaar dat de operatie van dhr. Leo Vonk 
(Kerkhoflaan 19, 3381 AR) afgelopen donderdag goed 
is verlopen en dat hij weer snel naar huis kon. We 
zullen bidden Gods kracht en zegen voor hem. 

Huwelijksjubileum 
Dhr. A. de Kuiper en mw. B. de Kuiper-
Baars (Slingelandseweg 30, 3381 LA) 
hopen dinsdag 4 december 55 jaar ge-
trouwd zijn. Wij feliciteren hen en hun (klein)kinderen 
van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen 
toe. 
 
 
 
 
 
 

  Open Huis Eerste Kerstdag  
Enkele gezinnen willen graag met meer mensen op 
een gezellige en open wijze bij elkaar zijn. Juist op 
eerste Kerstdag, als belangrijke Christelijke feestdag.  
Het Open Huis is van 14.30 uur tot 18.00 uur in zaal 
1 van De Rank, Dorpsstraat 55.  Er is ruimte voor ont-
moeting, spelletjes en natuurlijk is er drinken en 
hopen we wat lekkers te eten. Daar kunnen we zo mo-
gelijk met elkaar voor zorgen. Mocht u/jij iets willen 
bijdragen (bijvoorbeeld een pak sap of een doosje 
chocolaatjes) dan kunt u dit vermelden bij uw opgave. 
U hoort dan van ons wat er nog nodig is. Ieder is van 
harte welkom! Graag horen we wie hierbij aanwezig 
willen zijn. Stuur een mailtje naar lcboer@kliksafe.nl  
(Annelies Boer) of een appje naar 06-49642995 
(Jorieke Dubbelman) of bellen naar 0184-653310. U 
kunt ons ook gewoon aanspreken. Of u/jij kunt het 
doorgeven via diaconie.gerkerk@giessenburg.nl of 
diaconie@hervormdgiessenburg.nl 
Hartelijke groeten, Annelies Boer, Julia Dubbelman, 
Annemieke Aalbers en Jorieke Dubbelman. 

Een kerstgroet uit Giessenburg  
Na de morgendienst liggen er in de Rank 2 kaarten die 
we als gemeente gaan versturen naar Willem-Jan de 
Wit in Egypte en naar de fam. Van der Grijn in Zuid-
Afrika. Het zou mooi zijn als u ook uw naam op beide 
kaarten wilt zetten. 

Agenda 
04-12 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
05-12 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
07-12 Ophalen oud papier 
07 t/m10-12 Inzameling voed- 
sel voor kerstpakketten 
Vooraankondiging 
09-12 Jeugddienst,  
18.30 uur Kerk 
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Lied avonddienst – Opwekking 767 
Hoe mooi en hoe heerlijk – als wij als familie, 
als broers en als zussen, om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren  
en eensgezind leven.  
 
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: 
de zegen van God, een eindeloos leven. 
naar Psalm 133/Johannes 17: 20-23 
Tekst/Muziek Marcel Zimmer 2012 Celmar Music  

Kamp Bladel 
   Voor iedereen die 11, 12, 13 of 14 jaar oud is en zin 

heeft in een supertof zomerkamp:  zondag 9 december 
worden na afloop van beide diensten de aanmeldings-
formulieren voor Kamp Bladel 2019 uitgedeeld. Na 9 
december zijn de aanmeldingsformulieren ook mee te 
nemen van de leestafel in de kerktoren. Zoals eerder 
doorgegeven vindt het kamp plaats van 20 t/m 27 juli 
2019. Wij als leiding van kamp Bladel zouden het 
onwijs leuk vinden als jij meegaat! 

Inzameling voor kerstpakketten 
Ook dit jaren willen we onze bijdrage geven aan de 
kerstpakketten die de voedselbank wil uitreiken aan 
bewoners die door omstandigheden (tijdelijk) onder 
de armoedegrens leven. Iedere week worden pakket-
ten met levensmiddelen uitgedeeld bij zo’n 90 gezin-
nen. Met kerst wil de voedselbank iets extra’s doen. 
Hiervoor houden we een inzameling.  Voor de kerstpak-
ketten zijn producten met een goede houdbaarheid 
zeer welkom. U kunt denken aan: blikje fruit of vis, 
soep, jam, appelmoes, runderknakworst, smack, rijst, 
macaroni (kleine pakjes), een blikje ragout, koffie of 
dergelijke. 
Inleveren kan op vrijdag 7 december tijdens de ope-
ningsuren van het boekwinkeltje (van 13.00 tot 20.00 
uur) en op 9 december voor of na de diensten in De 
Rank of in de dozen bij de ingang onder de kerktoren. 
Maandagmorgen 10 december kan het ook nog van 
8.00 tot 11.00 uur worden ingeleverd in De Rank. 
Meer informatie over de voedselbank vindt u op  
www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl. 

Financiële update World Servants 
Even een (financiële) update van onze 
kant. De afgelopen periode heeft u de 
nodige acties voorbij zien komen. Deze 
hebben er mede voor gezorgd dat de 
teller inmiddels al op ruim € 63.000 
staat, een geweldig bedrag!! Recent 

hebben we voor ruim 70 mensen een stamppotten-
buffet verzorgd. Dit buffet heeft het mooie bedrag van 
€ 877 opgeleverd. De WC papier actie van eind okto-
ber heeft ruim € 2.300 opgeleverd en de praise-avond 
op 2 november € 900. Omdat we nog circa € 24.000 
nodig hebben zult u ook in december en in 2019 weer 
het nodige van ons horen. In december kunt u ons in-
schakelen om uzelf of iemand anders te verblijden 
met een bezoekje van Sinterklaas en zijn pieten. Daar-
naast zijn we op zaterdag 8 december te vinden op 
het Winterfestijn bij de Doetse Kom, waar we allerlei 
leuke kerstspulletjes verkopen met muzikale omlijs-
ting van onze eigen World Servants band. Wij zullen 
het jaar 2018 afsluiten met een verfrissende duik op 
zaterdag 29 december in het water van Voorthuizen 
met World Servants actiegroepen uit heel Nederland. 
Over de acties in 2019 later meer. Schrijft u wel vast 
zaterdagavond 12 januari in uw agenda: Gospelkoor 
Shine uit Sliedrecht o.l.v. Bastiaan v.d. Pijl geeft dan 
een benefietconcert in de gereformeerde kerk. De en-
tree is vrij, er zal een collecte gehouden waarvan de 
opbrengst geheel ten goede komt aan ons project. Wij 
willen iedereen enorm bedanken voor alle (praktische) 
hulp en (financiële) steun tot nu toe!! Neem voor meer 
info (ook voor meer achtergrondinformatie over ons 
project in Zambia) een kijkje op: 
www.geef.ws/giessenburg . 
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