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Bij de diensten – 2e Adventszondag 
De morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. Centraal 
zal staan Lukas 1:1-25 en Maleachi 4:5-6. Zondag-
avond is er een jeugddienst o.l.v. ds. M. Dubbelman 
met als thema: “Priceless” (kostbaar, onbetaalbaar). 
Inmiddels leven er meer dan 7 miljard mensen hier op 
aarde, maar is het werke-
lijk zo dat elk mens waar-
devol en geliefd is? Ook 
als je leven niet gaat (of is 
gegaan) zoals je graag zou 
willen? 
Na de dienst is iedereen 
van harte uitgenodigd el-
kaar te ontmoeten in de 
Rank. Koffie, thee en fris 
staan klaar.  

Collecten 
1. Diaconie (de Herberg) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor hulp aan 
vluchtelingenkinderen met een beperking in Turkije. 

  Meeleven 
Woensdag 28 november kreeg dhr. Peter van Bergeijk 
(Affuithof 1, 4201 MA, Gorinchem) onverwachts een 
hartinfarct. Dezelfde dag is hij gedotterd in het zie-
kenhuis te Dordrecht. We zijn dankbaar dat hij maan-
dag 3 december weer thuis mocht komen en alles 
weer goed lijkt te komen. Wel is er de komende weken 
nog een tweede dotterbehandeling nodig. We wensen 
hem Gods zegen toe bij het herstel. 

Verhuisd 
Mw. S. Wijnja-Zeilstra (van Brederodestraat 35) is af-
gelopen vrijdag verhuisd naar de Lange Wei. Momen-
teel verblijft zij nog op een logeerkamer (kamer 439), 
maar zij zal binnenkort een andere kamer toebedeeld 
krijgen. We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe. 

Bij de morgendienst 

 
*Het reukofferaltaar 

Kinderlied – Jezus zegt 
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
 dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
 En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn', 
 jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.  
 
 Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet. 
 Of het helder licht geeft of ook bijna niet.  
 Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn. 
 Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 
 
 Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is. 
 Overal op aarde leed en droefenis. 
 Laat ons dan in 't duister heldere lichtjes zijn. 
 Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 

Agenda 
t/m 10-12 Inleveren voedsel voor voedselbank 
11-12 Vrouwenbijbelstudie, 9.00 uur Rank 
12-12 Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
13-12 Vrouwenbijbelstudie, 9.00 uur Rank 
     ,,     Adventmiddag ouderen, 15.00 uur Rank 
14-12 Verkoop collectebonnen 
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  Expeditie Purnode  
Voor alle jongeren van 
15 t/m 18 jaar wordt 
er komende zomer 
weer een supergaaf 
zomerkamp georgani-
seerd: vanaf vanavond 
kun je je weer opgeven 
voor Expeditie Purnode. Een week lang vol activiteiten 
in de Ardennen, met ook bijbelstudies en een flinke 
berg gezelligheid. Het kamp is van 26 juli t/m 2 augus-
tus. Hiervoor kun je je online opgeven via de website 
van de kerk, www.hervormdgiessenburg.nl. De in-
schrijving opent na de jeugddienst van vanavond op 
zondag 9 december om 21.00 uur. Schrijf je snel in en 
nodig ook je vrienden uit!”  

Kamp Bladel 
Na afloop van de morgen- én avonddienst zullen aan-
meldingsformulieren van Kamp Bladel worden uitge-
deeld. Kamp Bladel vindt plaats van 20 t/m 27 juli. 

Bestuderen van Job, Jona en Prediker 
De term “Rondreis door de Bijbel” is inmiddels ingebur-
gerd. Die term dekte de lading ook volledig toen het 
ging om het beter leren kennen van Gods heilige 
Geest. We reisden door zowel het Oude als het Nieuwe 
Testament en betrokken tijdens de derde avond het 
geleerde op onszelf. Komend voorjaar zullen we nog 
drie sessies organiseren. Geen echte rondreis deze 
keer. Meer een (grondige) kennismaking met drie 
personen. We richten ons op Job, Jona en Prediker in 
de respectievelijke Bijbelboeken. Voor uw/jouw agen-
da: Het zal gaan om de donderdagavonden 7 en 21 
februari en 7 maart, achtereenvolgens in de Stigt, de 
Oude School en tenslotte in de Rank. Aanbevolen!  

Het gaat maar door! 
Hmm… als bovenstaande opmerking uitgesproken 
wordt dan is dat vaak niet in een positieve zin. Dan 
gaat het over de steeds langere verkeersfiles, over 
graaiende bestuursleden of iets dergelijks. Gelukkig, 
er is een spreekwoord dat zegt: De uitzondering 
bevestigt de regel. En ja hoor, over zo’n uitzondering 
gaat dit bericht! Wél positief nieuws dus: Het gaat 
heel goed in- en met het boekwinkeltje in de Rank! Het 
gaat maar door! Met de aanlevering van boeken, met 
de belangstelling voor lezen, dus ook voor de aankoop 
van boeken… Een bedankje en felicitatie zijn op z’n 
plaats. Alle vrijwilligers bedanken we vanwege hun in-
zet, wij als gemeente zijn te feliciteren met de op-
brengst. De grens van €35.000 is kortgeleden over-
schreden! De bestemming: aflossen van de geldlening 
op de Rank. Ga zo door! 

 

Sing-in – 16 december 
   Geniet u/jij ook zo van het zingen met elkaar? Volgende 

week zondagavond 16 december is er weer een sing-in 
na de dienst in de kerk. Het thema is “Jezus’ 
(weder)komst”. We hopen u/jou te zien!  

 


