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Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen 
Lukas 19:1-10 en de preek zal gaan over de reden van 
de komst van Jezus naar de aarde. Na de dienst is 
iedereen van harte welkom in de Rank om elkaar te ont-
moeten. Koffie, thee en fris staan klaar. In de avond-
dienst gaat ds. M. Dubbelman voor en lezen we Psalm 
137. Het einde van deze psalm is een schokkend ge-
deelte wat mogelijk wenkbrauwen zal doen fronsen. 
Hoe moeten we dit uitleggen en heeft dit nog betekenis 
voor ons leven? 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.  

Meeleven 
*Luuk Aalbers (Heul 30, 3381 DC)  is oudejaarsdag op-
genomen in het ziekenhuis vanwege een blindedarm-
ontsteking. Gelukkig is de operatie goed gegaan en 
mocht hij aan het begin van dit jaar weer naar huis. We 
wensen hem Gods zegen bij het herstel. 
*De gezondheidssituatie van Wim Muis (Peursumse-
weg 22, 3381 KW) is de afgelopen tijd sterk achteruit 
gegaan. We leven met hem en zijn vrouw Anneke mee 
en bidden om Gods kracht en vrede voor hen. 

Zendingsbussen januari / februari 
In deze maanden is de opbrengst van de zendingsbussen 
weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in 
Egypte. Hij is docent Bijbelwetenschappen en systemati-
sche theologie aan het Evangelical Theological Seminary 
in Cairo. Hier worden jongemannen opgeleid tot predikant 
voor de presbyteriaanse kerk inEgypte. Het Seminary trekt 
ook jeugdwerkers, ouderlingen andere belangstellenden 
uit de verschillende kerken in Egypte en de Arabische 
wereld die een goede theologische opleiding zoeken.  

Kinderlied – Zacheüs is een tollenaar 
Zacheüs is een tollenaar, 
veel mensen vinden hem maar naar. 
Zacheüs voelt zich erg alleen, 
heeft niemand om zich heen. (2x) 
 

De Here komt vandaag voorbij,  
de mensen staan al in de rij. 
Zacheüs wil er ook graag bij, 
maar ieder roept: ‘Opzij!' (2x) 
 

Zacheüs krijgt een heel goed plan, 
hij ziet een vijgeboom en dan 
klimt hij erin en heel misschien 
kan hij de Here zien. (2x) 
 

Daar komt de Here Jezus aan, 
Hij blijft vlakbij Zacheüs staan 
en roept: ‘Zacheüs, kom maar gauw, 
‘k wil op bezoek bij jou. (2x)  
 

Al voel je je soms heel erg klein, 
je hoeft echt niet alleen te zijn. 
De Here houdt ook veel van jou, 
Hij roept je: ‘Kom maar gauw!' (2x) 
Tekst & Muziek: Yvonne Bruns© 1998 Yvonne Bruns / Unisong 
Music Publishers / Small Stone Media 

Zingend op Weg 
Vond je ons optreden tijdens advent ook zo leuk? En zou 

je graag met ons mee willen zingen? Vanaf 
vrijdagavond 10 januari oefenen we weer 
van 18.30-19.15 uur in zaal 5 van de Rank. 
Alle kinderen tussen de 5 en 10 jaar zijn 
welkom!  Groetjes van Marieke, Marijke, 
Ruth en Joyce   

Misverstand 
Door een misverstand is er in een bepaalde wijk in Gies-
senburg op oudejaarsdag het Mini Kontaktje bezorgd. Dit 
had veel eerder gemoeten uiteraard, en was ook gepland 
voor eind november. Onze excuses voor de verwarring. De 
Kerkrentmeesters 
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Lied avonddienst – Zie hoe Jezus lijdt … 
1. Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt, 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer - Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt. 
  

2. Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond, roept Hij:  
Mijn God, waarom verlaat U mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan, in zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij, niemand heeft zo lief als Hij. 
  

3. Als de Heer zijn leven geeft,  
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: 'Het is volbracht!' 
Waarlijk, Hij is Zoon van God  
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door zijn wonden genezen wij, 
in zijn dood maakt Hij ons vrij. 
Lied: Opw 706, Tekst: Hans Maat 
Muziek: Niek & Elbert Smelt © 2008 Sela Music 

Kom doe mee; goud van oud! 
Afgelopen september konden jong en oud elkaar na de kerk 
al leren kennen door allerlei activiteiten te doen. Iedereen 
was erg enthousiast en daarom willen we 12 januari hier-
aan een vervolg geven! Het thema van deze ochtend is 
"Goud van oud". Tijdens het koffiedrinken na de ochtend-
dienst willen we met de verschillende generaties kennis-
maken. Welke gouden tip heeft u voor de jongeren? En wat 
kun jij als jongere meegeven aan ouderen? Laten we het 
nieuwe jaar beginnen met ontmoeting tussen jong en oud. 
Kom doe mee! 

Interkerkelijk koor Aqua Viva 
Op 8 januari 2020 beginnen de repetities weer van het 
interkerkelijk koor ‘Aqua Viva’, o.l.v. dirigent Martin Klop. 
De eerste repetitieavond in het nieuwe jaar beginnen 
we om 20.00 uur met koffie/thee met wat lekkers. 
Nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom. Onze repetities 
worden gehouden in de Rank. De normale repetitietij-
den zijn op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. 
Voor meer info zie: www.aquavivagiessenburg.nl   

Thema-avond “Grip op alcohol” 
Zoals u in de media kunt lezen is 
het alcoholgebruik bij jongeren 
door de 18-jaargrens niet afgeno-
men. Helaas zijn jongeren zelfs 

jonger én meer gaan drinken. Op verjaardagen, in het hok, 
tijdens het stappen en in sportkantines drinkt de jeugd re-
gelmatig een biertje, wijntje of mixje. Alcohol drinken op 
jonge leeftijd heeft schadelijke gevolgen. Het lichaam is 
nog in de groei en alcohol tast de werking van diverse or-
ganen aan. Ook heeft alcohol een negatieve invloed op 
sportprestaties. De zorgen rondom (vroeg) alcoholgebruik 
leven ook onder de ouders/verzorgers binnen Giessenburg. 
We vinden het belangrijk dat jongeren weten welke risi-
co’s er zitten aan alcoholgebruik. Daarom organiseren we 
op dinsdagavond 11 februari in de Rank een thema-avond 
‘Grip op alcohol’ voor alle jongeren t/m 18 jaar uit Gies-
senburg. Stichting Chris en Voorkom! zal deze interactieve 
avond leiden. Naast een trainer zal ook een ervaringsdes-
kundige aanwezig zijn. Een avond die verre van saai zal 
zijn! Zou u als ouders/verzorgers willen meewerken om uw 
kind(eren) naar deze avond te laten komen? Ook willen we 
de catechese-groepen van de maandag in deze week op 
de dinsdagavond uitnodigen (ook al gaat dat voor één keer 
ten koste van een sportactiviteit 😉). Helpt u mee uw 
kind(eren) hiervoor te enthousiasmeren? Geef deze info 
ook door aan andere ouders.   
Alle jeugd uit Giessenburg van 12 t/m 18 jaar is van harte 
welkom! Via clubs en Social media zal t.z.t. een uitnodi-
ging aan hen worden verstrekt.  
• 12 t/m 15 jaar: inloop vanaf 18.45 uur. Programma van 

19:00 – 20.00 uur 
• 16 t/m 18 jaar: inloop vanaf 19.55 uur. Programma van 

20.10 – 21.10 uur 

  Agenda 
Vandaag begint de zondagsschool weer! 
07-01 Gebedskring, 20.45 uur Kerk 
08-01 Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
           1e repetitieavond Aqua Viva 
10-01 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur 
    ,,     Start oefenen Zingend op Weg, 18.30 uur 


