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Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. Centraal 
zal staan Mattheüs 2:1-12 over de wijzen uit het 
Oosten. De avonddienst wordt geleid door ds. A.D.L. 
Terlouw uit Bergschenhoek. 
Op oudejaarsavond begint de dienst om 19.00 uur. In 
deze dienst o.l.v. ds. M. Dubbelman, zullen we nadenken 
over wat het betekent dat God eeuwig is. Wat betekent 
die eigenschap voor ons? De schriftlezing is Psalm 102. 

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

Kinderlied – De wijzen, de wijzen 
De wijzen, de wijzen die gingen samen reizen 
Vertrouwend op een Koningsster 
Zij wisten niet hoe ver. 
 

Zij volgden het teken, 
De dagen werden weken, 
Dan klopt een rijke karavaan  
Bij de paleispoort aan. 
 

'O koning, wil ons horen: er is 
een prins geboren, 
In 't Oosten is zijn ster gezien, 
Staat hier zijn wieg misschien?' 
 

Herodes, hij hoorde verschrikt naar deze woorden. 
'Een koningskind bij mij in huis? U bent beslist abuis.' 
 

De wijzen, de wijzen, die moesten verder reizen, 
de ster ging als een lichtend spoor 
naar Bethlehem hen voor. 
 

Zij hebben gevonden, Het kind door God gezonden 
Dat koning en dat knecht wil zijn voor ieder groot en klein. 
 

De wijzen, die weten van sterren en planeten, 
die baden nu in zonnelicht en doen hun ogen dicht. 
Op Toonhoogte 338 

Vrijwilligersstage 
Een mierennest! Daar 
lijken we wel wat op 
als je eens goed kijkt 
naar wat er allemaal 
gebeurt binnen de ge-
meente. Kosteren, 
preken, evangeliseren, 
collecteren, schoon-
maken, toerusten, rentmeesteren en wat al niet meer. 
Veel gemeenteleden zijn actief, en altijd zijn er meer- en 
nieuwe mensen nodig die in willen treden. Het is gangbaar 
dat we op zo’n moment ‘rondvragen’ om mensen te vinden 
die geschikt zijn voor de betreffende positie en werk-
zaamheden. 
Het idee is om dat eens van een andere kant te bekijken.  
 

Dit bericht kan beschouwd worden als een uitnodiging! 
Een uitnodiging aan eenieder die: 
A. nog niet ingeschakeld is in het gemeentewerk, maar 
daartoe wel bereid is.  
B. zich afvraagt op welke plek in dat gemeentewerk hij/zij 
zich thuis zou voelen.  
 

Vanaf heden is er de mogelijkheid om een poos mee te 
lopen binnen de vele geledingen. Denk bijvoor-beeld aan 
diaconie, kerkrentmeesterij, zending, vorming en 
toerusting, catechisatie, clubwerk, enzovoort. Bij ‘een 
poos’ denken we aan een kwartaal of half jaar. Meeluis-
teren, meedenken, meedoen… als een denkbeeldige  
stagiaire. We spreken weleens over “talent gebaseerd 
bijdragen”. Wel, dit initiatief is bedoeld om uw/jouw talen-
ten te kunnen ontdekken door heel concreet kennis te 
maken met ‘werksoorten’ in de gemeente. 
Stel: u / jij denkt: “Hé dat lijkt mij wel wat. Hoe zet ik dit 
verder in gang?”. 
Antwoord:    neem contact op met Johan de Vogel. Hij weet 
veel van het reilen en zeilen binnen de gemeente, kent de 
betrokkenen en kan samen met u/jou zeker een goeie plek 
voor u / je vinden. (johan@famdevogel.nl of bel/app 06-
1884 1936) 
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Kampvuuravond januari 
Vrijdagavond 11 januari komt 
Wim de Keijzer uit Brazilië spre-
ken en getuigen over zijn werk 
onder verslaafde mannen. Hij is 
uitgezonden door de Christen-
gemeente uit Hardinxveld en in 
die periode in Nederland. Alle 
mannen zijn van harte welkom. 
We beginnen de avond met warme chocomelk en 
stoken het vuur lekker hoog op. We willen om 20.00 uur 
beginnen op Camping Slingeland. Tot dan.   

Kerstdiner Credo 21 december 

 

Wat hebben we van een grandioos kerstdiner mogen 
genieten !! Natuurlijk realiseren wij ons terdege dat we dit 
in de eerste plaats aan onze Here God te danken hebben 
maar beseffen we tegelijkertijd ook hoe rijk we gezegend 
zijn met een oh zo gezellige groep jongeren van Jeugd-
vereniging Credo, die met 18 leden voor maar liefst 75 
ouderen een heerlijk kerstdiner hebben verzorgd. Menig 5-
sterrenrestaurant zou erg jaloers zijn met een dermate 
enthousiaste, gezellige en zeer gemotiveerde groep 
medewerkers. Uit naam van alle “oudjes“ meen ik te 
mogen zeggen dat wij hen daarvoor zeer dankbaar zijn. 
Maar bovenal danken wij de Here God die dit alles 
wederom mogelijk heeft gemaakt. 
Een gast aan tafel 

Het redactieteam wenst u allen 
Gods zegen voor 2019! 

 

Egypte 
Terwijl op de website een link staat naar een kerst en 
nieuwjaarsgroet van Willem Jan de Wit, bereiden we ons 
voor op de komst van twee Egyptische predikanten in 
januari. Van 18-28 januari zal een groep Egyptische 
predikanten in Nederland zijn voor een uitwisselings-
programma. Ds. Emil Bassaly en ds. Adel Abdelmesseh 
zullen van 19-22 januari in Giessenburg zijn.  
De preek in de avonddienst op zondag 20 januari zal door 
een van hen gedaan worden (en de preek zal van-
zelfsprekend vertaald worden) en verder zullen ze bij de 
catechese zijn die in die week voor alle groepen op 
maandag 21 januari zal plaats vinden. 
Bij een eerder bezoek van twee predikanten is er con-tact 
geweest met de diaconie en de zendingscommis-sie. 
Maar graag willen we ook andere gemeenteleden de 
gelegenheid geven om hen te ontmoeten en te spreken. 
Engels spreken is dan wel een vereiste. Maar wanneer er 
een kring is of een commissie of gewoon wat ge-
meenteleden bij elkaar die het mooi vinden om hen te 
spreken, dan kan dat. 
Graag wil ds. Holtslag dan met hen bij u en andere leden 
van de kring of de commissie langs komen en om elkaar 
te ontmoeten tijdens een maaltijd. Mogelijkheden hier-
voor zijn er op de zondagmiddag of op de maandag voor-
afgaand aan de catechese. Ziet u mogelijkheden, neem 
dan contact op met ds. J. Holtslag. 

Kaartverkoop Timzingt 
De kaartverkoop voor de voorstelling van Timzingt op 
vrijdag 22 maart verloopt zeer voorspoedig. Wilt u erbij 
zijn? Bestel dan snel uw kaartje(s) à €15,00 via 
timzingtgiessenburg@gmail.com of bel/app naar Enrico 
van Tuijl, Wetering 2 (06-23591743), want vol = echt vol! 
De opbrengst is volledig voor World Servants! Vanaf 
januari wordt de verkoop ook buiten Giessenburg opge-
start. 

Agenda 
31-12 Kerkdienst oudejaarsavond, 19.00 uur 
01-01 Kerkdienst nieuwjaarsdag, 10.00 uur 
           Aansluitend koffiedrinken in de Rank 
04-01 Ophalen oud papier 
05-01 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur 
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