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Bij de diensten – 4e Adventszondag 
In de morgendienst gaat ds. D.Ph.C. Looijen uit Amers-
foort voor. We lezen Ruth 1. De avonddienst wordt ge-
leid door ds. M. Dubbelman en dan lezen we Genesis 
1: 24-31, waarin het gaat over de schepping van de 
dieren en de mens. 

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

Meeleven 
Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) ver-
blijft in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht 
en heeft zeer spannende dagen achter de rug. Nadat 
er aanvankelijk herstel leek te komen, blijft de situa-
tie toch zeer zorgelijk. We bidden om herstel en Gods 
zegen en kracht voor hem. 

Kerstnachtdienst 
De kerstnachtdienst op 24 december begint om 21.30 
uur in de Maranathakerk. Dit is een gezamenlijke 
dienst van onze hervormde gemeente en de Gerefor-
meerde kerk. Muzikale medewerking wordt verleend 
door een gelegenheidskoor en vele muzikanten uit 
beide gemeentes. Voorgangers zijn ds. Y. Pors (litur-
gie) en ds. M. Dubbelman (preek). 

Geboren 
Dankbaar aan God zijn Flores en 
Annemarie Harrewijn (Giessenlaan 25, 
3381 AK) met de geboorte van hun doch-

ter Nora Eliza. Haar roepnaam is Nora en zij is op 
woensdag 18 december geboren. We feliciteren Flo-
res en Annemarie van harte met de geboorte van hun 
dochter en we wensen hen Gods wijsheid en zegen 
toe bij de opvoeding van Nora. 
 

  Kinderlied – Er is een kindeke geboren 
Er is een kindeke geboren op aard (2x) 
't Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x) 
 
't Kwam op de aarde  
        en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde  
        en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde  
       en 't droeg al zijn Kruis  
't Kwam op de aarde 
       en 't droeg al zijn Kruis  
 

Er is een Kindeke geboren in ’t strooi (2x) 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi (2x) 

  Kidspraise 24 december 
Welkom, welkom, welkom 
iedereen…! Dinsdagavond is er 
om 19.00 uur weer een kerst 
kidspraise. Dit jaar bij de 
Gereformeerde kerk. Kom jij ook 

met je ouders, opa, oma, buren en andere 
belangstellenden meezingen met de band? We zingen 
allerlei bekende kerstliederen! 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. Welkom! 

Agenda 
24-12 Kidspraise, 19.00 uur Maranathakerk 
24-12 Kerstnachtdienst, 21.30 uur Maranathakerk 
25-12 Kerkdienst, 09.00 uur 
     ,,    Kerkdienst, 10.45 uur 
     ,,    Open huis Eerste Kerstdag, 14.30 uur Rank 
     ,,    Kerstfeest zondagsschool, 18.30 uur Kerk 
27-12 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur 
     ,,    Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
 



 

_____________________________________________________________________________ 
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. 

 

Lied avonddienst – U die mij geschapen.. 
U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- en tegenspoed, 
Uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil 'k danken  
hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
U bent mijn bestemming, 
U hebt mij gemaakt om als uw kind, 
in voor- en tegenspoed, Uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming: 
dienen met verstand en met gevoel, 
vanuit gehoorzaamheid. Heer, U bent mijn doel. 

Zondagsschool 
Jongens en meiden, de vakantie is 
begonnen! Vandaag is er daarom 
geen zondagsschool. We hopen jullie 
op woensdag 1e kerstdag allemaal 
om 18.15 in de kerk te zien om het 

kerstfeest met elkaar te vieren. 
Groetjes, de leiding van de zondagsschool 
N.B. Ouders, opa’s en oma’s en gemeenteleden, ook u 
bent van harte welkom. De dienst begint om 18.30 
uur. 

Nieuwjaarsgroet 
Als gemeente willen we Willem-Jan de Wit en Gerwin 
en Priscilla van der Grijn een kaart sturen met nieuw-
jaarsgroeten. Wat zou het mooi zijn dat zoveel moge-
lijk gemeenteleden de kaarten tekenen.  
De kaarten liggen voor en na de  
morgen- en avonddienst bij de  
toreningang. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle vrijwilligers bedankt! 

 

Ook dit jaar hebben we niet zonder jullie (de vrijwilli-
gers) kunnen werken in Gods Koninkrijk. Heel veel 
dank voor jullie hulp op welke manier dan ook! Elk 
radertje hebben we nodig om deze mooie machine te 
laten draaien. Diaconie en Kerkrentmeesterij 
 


