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Bij de diensten – 3e Adventszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en zal 
kinderkoor “Zingend op Weg” haar medewerking verle-
nen. We lezen Lukas 1:26-38. De avonddienst wordt 
geleid door ds. M. Dubbelman en dan lezen we Genesis 
1: 14-19. Dit gedeelte gaat over de vierde dag van de 
scheppingsweek en op deze dag worden de zon, maan 
en sterren geschapen 

Collecten 
1. Diaconie (De Herberg) 
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 
*We zijn dankbaar dat de operatie van mw. Petra 
Meijer-Freeke (Muggenschans 1, 4254 LS Sleeuwijk) 
in het UMC afgelopen maandag goed is verlopen. Dins-
dag 10 december kwam zij weer thuis. We bidden om 
een goed herstel. 
*Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) 
verblijft in het Albert Schweitzerziekenhuis in Dor-
drecht. Vanwege de ondergane behandelingen heeft 
zijn lichaam geen weerstand weer. Sinds woensdag 
heeft hij koorts gekregen en dat is in zijn situatie 
risicovol. Hij krijgt antibioticakuren en we bidden om 
Gods zegen en kracht voor hem. 

Agenda 
Deze week geen mentorcatechisatie 
17-12 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
18-12 Kerstviering mannen- en vrouwenvereniging 
            09.45 uur Rank 
19-12 Kerstmiddag ouderen, 15.00-19.00 uur Rank 
21-12 Verspreiding kerstkrant 10.00 uur Rank 
 

Kinderlied – Zijn naam is Jezus 
Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam 
Hij is de redder die God aan de wereld geeft 
Dat wie in hem gelooft voor eeuwig leeft 
Zijn naam is Jezus 
 

Voor dit kleine kindje buigen wij ons neer 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer’ 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer’ 
 

Zijn naam is Jezus,  
Jezus is zijn naam 
Hij is de redder die God aan  
de wereld geeft 
Dat wie in hem gelooft  
voor eeuwig leeft 
Zijn naam is Jezus 

Huwelijksjubilea 
*Dhr. Bas Sprong en mw. Jopie Sprong-Westerhout 
(Giessenlaan 7, 3381 AK) waren 28 november 50 jaar 
getrouwd. We feliciteren hen hartelijk met dit gouden 
huwelijksjubileum. We wensen hen en hun (klein-)kin-
deren Gods zegen toe. 
*Donderdag 19 december vieren Teus en Willie van 
der Vlies (Wilhelminalaan 22, 3381 BP), dat zij 45 jaar 
geleden in het huwelijk traden. We feliciteren jullie en 
jullie kinderen en kleinkinderen van harte 
met dit jubileum en wensen jullie Gods 
zegen toe. 
*Dhr. Adrie van Wijk en mw. Connie van Wijk-Haeser 
(Kerkhoflaan 15, 3381 AR) hopen vrijdag 20 december 
45 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren Adrie en Connie 
van harte met dit jubileum en we wensen hen en hun 
(klein)kinderen Gods zegen toe. 

Verhuizing 
Johan, Marije, Luuk, Mark en Levi de Leeuw zijn ver-
huisd van Emmalaan 15  naar Bovenkerkseweg 25  
3381KA Giessenburg. 
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Vrouwenvereniging Lydia 
30 Oktober jl. hebben wij in besloten kring ons 50-ja-
rig bestaan herdacht. Wegens het uitblijven van nieu-
we leden en de hoge leeftijd van de huidige leden is 
besloten om ‘Lydia’ per 1 januari 2020 op te heffen. 
Ds. G.Th. Vollebregt, de oprichter van vrouwenvereni-
ging ‘Lydia’, zal op 18 december a.s. aanwezig zijn bij 
de gecombineerde Kerstmorgen van de Mannen- en 
Vrouwenvereniging. Deze morgen is tevens de afslui-
tingsmorgen van ‘Lydia’.  Gemeenteleden die deze af-
sluitingsmorgen mee willen maken, zijn hartelijk wel-
kom in zaal 1 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur. Wilt 
u dit dan doorgeven voor 17 december a.s. aan Lena 
Buyk, tel. 06 30617328. 

Van de kerkrentmeesters 
 

Nog even met elkaar de schouders eronder zetten.  
Wilt u overwegen om voor dit jaar nog een (extra) vrij-
willige bijdrage over te maken aan de kerk. Er zit nl. 
ook dit jaar nog een flink gat tussen de uitgaven en de 
ontvangsten. Als u nog geen vrijwillige bijdrage hebt 
overgemaakt, vragen we u om dat deze maand nog te 
doen. We vertrouwen erop dat het met uw steun ook 
dit jaar weer goed zal komen. De Kerkrentmeesters 

Lied avonddienst – Licht in de nacht 
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
Stralend breekt die held're morgen aan. 
 

Prijs nu Zijn naam,  
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam (2x) 
 

Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 

Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid (2x) 
 

Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid (2x) 

Into the Wild 
Vorige week zijn na de avonddienst 
flyers uitgedeeld met meer infor-
matie. Wil je mee? Laat het ons 
weten via  intothewild.norway@gmail.com. 
Op woensdagavond 22 januari houden we een informa-
tieavond. Ga je al mee, twijfel je nog of wil je er ge-
woon bij zijn? Van harte welkom om 20.30 uur in De 
Rank. Arjen, Jelle, Bart, Coen en Ronald. 

Kidspraise 24 december 
Welkom, welkom, welkom 
iedereen…! Op 24 decem-
ber om 19.00 uur is er weer 
een kerst kidspraise. Dit jaar 
is de kidspraise bij de Gere-
formeerde kerk. Kom jij ook 
samen met je ouders, opa, oma, buren en andere be-
langstellenden meezingen met de band? We zingen al-
lerlei bekende kerstliederen! Kom, zing mee!   
Na afloop is er warme chocolademelk en wat lekkers. 
Je mag een lichtje of lampion meenemen. Vergeet ook 
niet om de kleurplaat of puzzel uit de kerstkrant in te 
leveren, dan krijg je een leuke verrassing.   

Zondagsschool 
Deze week oefenen we voor de laatste 
keer voor het kerstfeest van de zon-
dagsschool. Dit vindt plaats op 1e 
Kerstdag, om 18.30 uur. Zijn jullie er 
allemaal bij? 

Inleveren kopij “De Zaaier” 
De laatste ‘Zaaier’ van het jaar 2019 zal volgende week, 
vrijdag 20 december a.s., verschijnen. De eerste ‘Zaaier’ 
van het nieuwe jaar zal op vrijdag 10 januari 2020 uit 
komen. Wilt u hier rekening mee houden m.b.t. het 
aanleveren van kopij?  Deze graag uiterlijk maandag 16 
december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: 
zaaierberichten@hervormd giessenburg.nl of inleveren 
bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).  

Catechisatie 
Komende week is er alleen op maandag brugklas-
catechisatie. Er is geen mentorcatechisatie op maan-
dag en dinsdag voor de jongeren vanaf de tweede klas. 
Na de kerstvakantie beginnen alle catechisaties 
weer. 

mailto:intothewild.norway@gmail.com
mailto:intothewild.norway@gmail.com


 

_____________________________________________________________________________ 
Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl 
Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur. 

 

Vanuit de kerkenraad-Evangelisatie /IZB 
In september en oktober is gesproken over Evange-
lisatie (hoofdstuk 8). N.a.v. het beleidsvoornemen: 
“Het worden van een gemeente die meer missionair 
is, in woord en daad”, kwam o.a. aan de orde: de 
afstand tussen kerkmensen en buitenstaanders lijkt 
groter te worden. De leefwereld nog meer verschil-
lend. Steeds meer mensen hebben nauwelijks of geen 
Christelijke achtergrond of kennis hiervan. Als ge-
meente voelen we ons geroepen om actief en breder 
toenadering te zoeken tot de gehele lokale samen-
leving en ook te laten zien dat de kerk niet alleen een 
gebouw in het dorp is. Maar dat de kerk (de Christe-
lijke gemeente) een levende gemeenschap is, waar de 
boodschap verkondigd wordt die ons leven zin en in-
houd geeft, ja zelfs het leven tot zijn doel laat komen. 
Het doel waar velen (allen) bewust of onbewust naar 
op zoek zijn. Om hen langs vele wegen te nodigen deel 
uit te gaan maken van deze gemeenschap. We willen 
een aantrekkende gemeente zijn met goede contac-
ten en een open houding zodat nieuwe belangstel-
lenden zich thuis kunnen voelen. Dat alles vraagt om 
toerusting en vorming. En daar willen we graag aan-
dacht aan geven.  
De evangelisatiecommissie zou hiervoor gebruik wil-
len maken van het IZB-Focustraject. Met de Focus-
trajecten wil de IZB gemeenten ondersteunen bij hun 
missionaire roeping. Het gaat om een beweging naar 
binnen (naar het hart van de gemeente en ons eigen 
hart) en een beweging naar buiten. Als gemeente leren 
wie Jezus is en wat de navolging van Jezus Christus 
betekent. Om het geloof (meer) te verbinden met de 
praktijk van ons dagelijks leven en ons leven meer te 
delen met mensen die Jezus niet kennen.  
De gemeente zou in allerlei verbanden voor twee jaar 
hiermee aan de slag kunnen gaan. Dat vraagt nogal 
wat in tijd en financiën. Kunnen en willen we dat?  
In de oktobervergadering is afgesproken dat er in de 
eerste helft van 2020 een onderzoek plaatsvindt voor 
het IZB-Focustraject. Wat kan er gebeuren? Wat 
betekent dat voor de (activiteiten van de) gemeente? 
Wie kan wat doen? Er zal een gesprek plaatsvinden 
met de predikanten en de evangelisatiecommissie 
over de (on-)mogelijkheden. Voor de zomervakantie 
wordt dan een beslissing genomen over het traject. 
 
 

Inzamelen DE punten voedselbank 
Bij de toreningang van onze kerk 
en in De Rank staat gedurende de 
maand december een kartonnen 
box, waarin u waardepunten kunt 
deponeren die op de verpakking 
van D.E. koffie en thee zitten. De-
ze punten worden op allerlei loca-
ties (kerken, supermarkten etc) in onze regio verza-
meld door de Lionsclubs ten bate van de voedsel-
banken. Voor 600 punten ontvangen we een gratis pak 
koffie dat naar de Voedselbank gaat, om uit te delen 
bij de pakketten.  
Koffie is voor sommige mensen een duur product en 
we doen er een aantal mensen een groot plezier mee. 
Het is een kleine moeite om de punten van de ver-
pakking af te knippen en in de box te doen. Doet u ook 
mee! Hartelijk aanbevolen, de diaconie. 

Bedankt voor jullie gebed 
Hallo! Ik ben Lydia, 27 jaar en woon in 
Wekerom (Ede). Sinds twee jaar geef ik 
Godsdienstig Vormingsonderwijs, waarvan 
een jaar op Het Tweespan te Giessenburg. 
Het mooie aan de GVO lessen vind ik de ge-

sprekken die ontstaan vanuit de Bijbelverhalen. We kij-
ken vooral naar: wat kan je met dit verhaal in je eigen le-
ven? Zo heeft het voor iedereen waarde en vaak komen 
er vanzelf allerlei levensvragen boven tafel. Ik stel jullie 
gebeden voor mij en de kinderen erg op prijs! Hartelijke 
groet, Lydia Burger. 

Dankbetuiging 
Na bijna elf weken in het Erasmus ziekenhuis verpleegd 
te zijn geweest, mocht ik weer naar huis terugkeren. Het 
is een zeer spannende tijd geweest. Dank aan God die 
mij de kracht heeft gegeven om deze weg te gaan en dat 
uiteindelijk alles nog ten goede mocht keren! Dankbaar 
ben ik u als gemeente voor de vele kaarten met de be-
moedigende teksten, zowel  privé als ook van de kringen, 
het was overweldigend! Ook voor uw gebeden, de bloe-
men uit de kerk, voor de pastorale zorg van predikant en 
wijkouderling mijn welgemeende dank. 
Mijn man en ik wensen u gezegende Kerstdagen en een 
voorspoedig Nieuwjaar toe.  
Hartelijke groet Anneke Kaai – van Wijngaarden 
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Liederen morgendienst-Zingend op Weg 
1. Onmeetbaar  
Onmeetbaar is Gods grootheid, oneindig is zijn liefde.  
Onmeetbaar en oneindig groot is Hij.  
 
Niet te meten zo diep.  
Niet te meten zo wijd.  
Niet te meten zo hoog.  
God is zo groot, oneindig groot!  
 
 
2. Kijk naar het licht   
Kleine kaars, het is advent.  
Kom, ik steek je aan.  
Ik denk aan het Licht dat komt,  
Als ik jou zie staan.  
 
Kijk maar vooruit naar wat komen gaat.  
Kijk naar het licht en houd moed.  
Kijk maar vooruit met een vrolijk gezicht.  
Eens wordt het leven voor iedereen licht.  
Eens wordt de aarde goed.  
 
(2e keer met gemeente)  
 
 
3. Op dit moment  
Op dit moment word ik stil.  
Hoewel ik nog best heel veel zeggen wil.  
Zoveel te doen, maar niet nu.  
Want op dit moment ben ik bij U,  
Op dit moment ben ik bij U.  
 
Even in de stilte met U alleen.  
Zonder andere mensen om me heen.  
Even in de stilte, daar waar U bent.  
Gewoon maar te zijn op dit moment,  
Gewoon maar te zijn op dit moment.  
 
Op dit moment word ik stil  
En luister naar wat U mij zeggen wil.  
Help mij uw stem te verstaan  
Dat niets wat U zegt mij zal ontgaan,  
Dat niets wat U zegt mij zal ontgaan.  
 
 
 

 
 
4. In het licht  
In de donkere nacht  
verschijnt een licht en de duisternis  
krijgt het niet in haar macht.  
 
In het licht van Gods zoon  
zien wij zijn goedheid, zijn waarheid.  
In het licht van Gods zoon  
brengt hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij.  
 
Niemand ziet Gods gezicht  
maar in Zijn zoon wordt hij een persoon  
maakt hij bekend wie Hij is.  
 
 
5. Advent zet een deur op een kier  
Een engel brengt woorden die niemand verwacht.  
Nu mag je gaan hopen, je krijgt nieuwe kracht.  
Want God geeft het leven, hij geeft het geluk.  
Wie weet van zijn zegen gaat niet meer gebukt.  
 
Advent zet een deur op een kier.  
Wanneer je goed kijkt en er echt in gelooft  
Dan glanst in je ogen een licht dat niet dooft.  
 
In donkere velden straalt licht in de nacht.  
De hemel vertelt je wat lang werd verwacht.  
Een kind is geboren een herder voor jou.  
Je mag bij hem horen want groot is zijn trouw.  
 
 
6. De zegen van God  
De zegen van God wens ik jou toe,  
Weet dat Hij jou nooit verlaat.  
De zegen van God blijft bij jou,  
Overal waar je gaat.  
 
Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.  
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.  
 
(2e keer met gemeente)  
 
Laatste couplet: Zingend op Weg 
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