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Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. De 
schriftlezing gaat over het opgroeien van Jezus (Lucas 
2: 40-52). Na de dienst is iedereen van harte welkom in 
de Rank om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie, thee of iets fris. De avonddienst wordt 
geleid door ds. H.E. Veldhuijzen uit Schelluinen. 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het 
werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.         

Meeleven 
Mw. Marja de Bruin-Tukker (A.M.A. van Langeraadweg 2, 
3381 LB) is donderdag 20 december tijdens het werk 
in de stal ongelukkig ten val gekomen. Zij liep daarbij 
een hersenschudding en een beschadiging aan haar rug 
op. Een lange periode van herstel is nodig waarbij zij 
vooral rust moet houden. We wensen haar en haar gezin 
Gods rust, kracht en genezing toe. 

Zondagsschool 
Kinderen, hebben jullie genoten 
van het kerstfeest en daarna 
vakantie!? We kijken terug op 
een fijn en mooi kinderfeest! De 
Heere Jezus is geboren en de 
dominee heeft ook mooi uitge-

legd waarom. De Heere is voor ons, voor jou gekomen 
naar de aarde, omdat Hij van je houdt! Vandaag begint 
de zondagsschool weer. Ben jij er ook weer bij? En als 
je nog niet kwam naar de zondagsschool, maar na het 
kerstfeest toch graag erbij wilt zijn; kom! We beginnen 
ook met een nieuw thema. En uiteraard… Haroldje.  
Tot zo! 
 

Lied morgendienst – Lees je Bijbel, bid… 
Lees je Bijbel, bid elke dag (3x) 
Lees je Bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Read your Bible, pray every day (3x) 
Read your Bible, pray every day,  
If you want to grow, (3x)  
Read your Bible, pray every day,  
if you want to grow. 
OTH 440 

Bij de morgendienst 

*De twaalfjarige Jezus in de tempel 

Agenda 
09-01 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
     ,,     Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
     ,,     2e avond geloofsopvoeding tieners,  
            20.00 uur Rank 
11-01 Kampvuuravond, 20.00 uur Camping Slingerland 
     ,,    Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
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Zendingsbussen januari / februari 
In de maanden januari en februari is de opbrengst van 
de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van 
Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is do-
cent Bijbelwetenschappen en systematische theologie 
aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Het 
Evangelical Theological Seminary in Cairo leidt jonge-
mannen op tot predikant voor de presbyteriaanse kerk 
in Egypte, maar trekt ook jeugdwerkers, ouderlingen en 
andere belangstellenden uit de verschillende kerken in 
Egypte en de Arabische wereld die een goede theologi-
sche opleiding zoeken. Diverse oud-studenten van Wil-
lem-Jan geven inmiddels zelf ook les aan toekomstige 
predikanten in Egypte en Soedan. 

 
 

Mailstoring 
Je komt er pas achter hoe afhankelijk we soms zijn van 
de e-mail als deze niet meer functioneert. 
Afgelopen weken hebben we dat ervaren omdat van-
wege het omzetten van de hosting alle …@hervormd 
giessenburg.nl-adressen tijdelijk niet meer bereikbaar 
waren. Als verzender kreeg je dan een foutmelding dat 
het bewuste adres niet bereikbaar was. Gelukkig zijn 
alle storingen weer verholpen en zijn alle adressen weer 
als vanouds bereikbaar! Verzonden e-mails moeten dus 
wel nogmaals verzonden worden en komen niet auto-
matisch alsnog aan in de mailbox van de ontvanger. 

 

 

Aqua Viva 

Op woensdag 9 januari 2019 houdt interkerkelijk koor 
‘Aqua Viva’ een open avond. Aanvang 20.00 uur. We 
beginnen met thee/koffie, waarna we gaan zingen o.l.v. 
onze dirigent Martin Klop. Een ieder is hartelijk welkom, 
evenals nieuwe koorleden. Onze repetities worden ge-
houden in De Rank. De normale repetitietijden zijn op 
woensdagavond van 20.30  tot 22.00 uur.                                          
Voor info zie onze website: aquavivagiessenburg.nl     
 

Vrijwilligersstage 
Vanaf heden is er de mogelijkheid om een poos mee te 
lopen binnen de vele geledingen van de kerk. Denk bij-
voorbeeld aan diaconie, kerkrentmeesterij, zending, 
vorming en toerusting, catechisatie, clubwerk, enzo-
voort. Bij ‘een poos’ denken we aan een kwartaal of half 
jaar. Meeluisteren, meedenken, meedoen… als een 
denkbeeldige  stagiaire. 
Geïnteresseerd? Neem dan 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 goede plek voor u / je vinden. 
(johan@famdevogel.nl of bel/app 06-1884 1936) 
 


