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Bij de diensten – 1e Adventszondag 
Komende zondag is het de eerste zondag van Advent. 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en 
lezen we Genesis 1: 1-25. Dit gedeelte gaat over de 
schepping van de hemel en de aarde. Na de dienst is 
er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Rank met 
koffie, thee of iets fris. De avonddienst, wordt geleid 
door ds. J. Holtslag. We lezen Lukas 1:3-23. 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
de opvang van kinderen in de kansarme wijken van 
Bogotá, Colombia. 

  Meeleven 
*Deze week is dhr. Tony Prins (Wilhelminastraat 28, 
3381 BP) in het Beatrixziekenhuis aan de hand geope-
reerd. Dankbaar voor de geslaagde operatie mocht hij 
dezelfde dag weer naar huis. We wensen hem een 
goed herstel 
*Ook Maureen van Pelt (Bovenkerkseweg 6, 3381 KB) 
mocht na de operatie dezelfde dag weer naar huis. Een 
goed herstel wensen we jou toe. 
*Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) 
verblijft sinds maandag 25 november in het Erasmus 
MCte Rotterdam voor de laatste fase van zijn behan-
deling. We zijn dankbaar dat tot nu alles volgens plan 
verloopt. Als dat zo blijft gaan, vindt komende dinsdag 
3 december de stamceltransplantatie plaats. We bid-
den om Gods zegen voor hem en over de behandeling. 
*In eerste instantie zou mw. Petra Meijer-Freeke 
(Muggenschans 1, 4254 LS Sleeuwijk) afgelopen 
week geopereerd worden in het UMC te Utrecht. 
Uiteindelijk is deze operatie vanwege ruimtegebrek in 
het ziekenhuis niet doorgegaan en staat de operatie 
nu gepland op maandag 9 december. 

Kinderlied – In het begin 

 
2. In het begin zijn de wolken en luchten, 
in het begin is de hemel ontstaan.  
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten: 
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 
 

3. In het begin is de aarde gekomen, 
in het begin uit de diepte der zee. 
In het begin kwam het gras en de bomen, 
bloeiden de bloemen en graasde het vee. 
 

4. In het begin zijn de sterren gaan branden, 
in het begin kwam de zon en de maan. 
Boven het land en de zee en de stranden, 
wijzen zij wegen en tijden aan. 
 

5. In het begin kwamen vogels gevlogen, 
in het begin werd hun lied al gehoord. 
Vissen in 't water, wat leeft op het droge: 
God schiep de dieren elk naar zijn soort. 
 

6. In het begin riep God mensen tot leven, 
in het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te leven,  
wat was God blij dat de wereld bestond. 

Huwelijksjubilea 
*Woensdag 4 december hopen Henk en Adrie de Ruiter 
(Wetering 21, 3381 DL) hun 50-jarig huwelijksjubileum 
te vieren. Van harte feliciteren we jullie samen met jullie 
kinderen en kleinkinderen en wensen we jullie 
Gods zegen voor de tijd die komt. 
*Wim en Huibje van Genderen (Wetering 11, 
3381 DL) mogen op 7 december het 40-jarig huwelijks-
jubileum vieren. De hartelijke felicitaties voor jullie en 
voor jullie kinderen en kleinkinderen en Gods zegen 
toegewenst. 
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Bij de preek – morgendienst 

 

Verspreiding kerstkrant 
Zaterdag 21 december hebben we weer de jaarlijkse 
huis-aan-huis verspreiding van de kerstkrant (de 
Kerst4ing). We starten om 10.00 uur vanuit de Rank. 
Een dezer dagen kunt u benaderd worden om mee te 
helpen met deze verspreiding. Als u niet wordt bena-
derd maar toch graag mee wilt helpen dan bent u van 
harte welkom. Wilt u deze verspreiding ook meene-
men in uw gebed? De evangelisatiecommissie 
 
 

Lied avonddienst – Stil, mijn ziel 
Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds - Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 

God U bent mijn God en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 

Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. 
 

God U bent mijn God... 
 

Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 

God U bent mijn God... 
Ik rust in U alleen 
 
 
 

Jeugddienst – 8 december, 18.30 uur 
SamenAlleen#maatjegezocht. Dit is het thema van de 
jeugddienst. Een thema dat gaat over eenzaamheid. 
Bij veel mensen in onze samenleving komen we een-
zaamheid tegen en dus ook bij jongeren. Misschien 
ook wel bij jou of bij iemand in jouw buurt. In het Evan-

gelie van Johannes ho-
ren we iemand zeggen: 
“Ik heb geen mens”. Dat 
is verschrikkelijk om te 
horen. Zien wij in het 
voetspoor van Jezus om 
naar andere jongeren en 
weten wij dat je door het 
geloof in Jezus eenzaam 
kunt zijn, maar nooit 
alleen?  
 

Inzameling voedselbank - kerst 
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. Met kerst wil de voedselbank iets 
extra’s doen. Voor de kerstpakketten zijn producten met 
een goede houdbaarheid zeer welkom. U kunt denken 
aan: blikje fruit of vis, soep, jam, appelmoes, runderknak-
worst, rijst, macaroni (kleine pakjes), een blikje ragout, 
koffie of dergelijke. 
Inleveren kan op vrijdag 6 december tijdens de openings-
uren van het boekwinkeltje (van 13.00 tot 20.00 uur) en 
op 8 december voor of na de diensten in De Rank of in de 
dozen bij de ingang onder de kerktoren. Maandagmorgen 
9 december kan het ook nog van 8.00 tot 11.00 uur wor-
den ingeleverd in De Rank. Meer info over de voedselbank 
vindt u op www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl 
Tevens zijn op bovengenoemde plaatsen twee dozen ge-
plaatst voor inzameling van DE Waardepunten. Deze 
punten kunnen zelfs worden ingeleverd gedurende de 
hele maand december. Voor elke 600 waardepunten 
krijgt de voedselbank 1 pak koffie. 

Agenda 
03-12 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
06-12 Ophalen oud papier 
06 t/m09-12 Inzameling voedsel voor kerstpakketten 
07-12 Boekwinkeltje open van 10.30-15.30 uur 

http://www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl/

