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Bij de diensten  
In de morgendienst o.l.v. ds. M. Dubbelman bereiden we 
ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We 
lezen Mattheüs 9:9-13 over de roeping van Mattheüs. 
Bij de uitgang worden er weer dagboekjes uitgedeeld 
ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Na afloop van 
de dienst is iedereen van harte welkom in de Rank. 
Tijdens het koffiedrinken willen we onder het thema 
“Goud van oud” 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! De avonddienst wordt geleid 
door ds. L. Wüllschleger uit Wijk bij Duurstede. 

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

Kinderlied – ‘k Heb Jezus nodig 
1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel,  
in m'n slapen en ontwaken, 
'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 
 

2. 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,  
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m’n handel, in m'n wandel,  
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 
OTH 403 

Agenda 
14-01 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
15-01 Censura Morum 19.00-19.30 uur Pastorie Heul 
16-01 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
    ,,     In gesprek over avondmaal, 20.00 uur Rank 
Elke woensdagochtend is er peuter-oudergroep in de 
Rank m.u.v. de schoolvakanties. 
 

   Meeleven 
*Mw. A. Goedhart–Donk (Neerpolderseweg 14, 3381 
JS) mocht inmiddels thuiskomen uit het ziekenhuis. Er 
is dankbaarheid dat de knieoperatie goed verlopen is en 
we wensen haar Gods zegen bij het herstel. 
*In februari 2017 werden er bij Wim Muis (Peursumse-
weg 22, 3381 KW) op verschillende plekken uitzaaiin-
gen vastgesteld. Hij heeft vervolgens meerdere behan-
delingen ondergaan om te proberen de ziekte tot stil-
stand te brengen en dit is lange tijd redelijk gelukt. Af-
gelopen 20 november werd duidelijk dat verdere behan-
deling niet meer mogelijk was. De afgelopen week is 
zijn gezondheid sterk achteruitgegaan en is hij in de 
laatste fase van zijn aardse leven gekomen. We bidden 
voor hem en zijn vrouw Anneke om Gods kracht, nabij-
heid en zegen.  
*Dhr. Klaas den Uil (van Brederodestraat 71, 3381 BB) 
moest dinsdag 7 januari worden opgenomen in het Bea-
trixziekenhuis te Gorinchem. De volgende dag is hij 
geopereerd en we zijn dankbaar dat de operatie goed is 
verlopen. Vrijdagmiddag 10 januari mocht hij weer naar 
huis. We wensen hem Gods zegen toe. 

SDOK 
Vandaag worden er weer bemoedi-
gingskaarten gestuurd naar enkele 
gevangenen die worden ondersteund 
door SDOK. We mogen de kracht van 
onze bemoediging ook weer beves-
tigd zien in onderstaande bericht-

geving: 
Volgens World Watch Monitor is Bakhrom Kholmatov op 
18 december 2019 vrijgelaten. 
Dat is vier maanden eerder dan verwacht. Bakhrom 
zegt: “Ik zou graag mijn enorme dankbaarheid willen 
uiten aan alle mensen die mij ondersteunden en voor 
mij, mijn gezin en mijn kerk hebben gebeden. De hele 
periode van drie jaar heb ik jullie gebeden ervaren. Ze 
hielpen me om stand te houden, ze hielpen mijn dierbare 
vrouw en kinderen, ze hielpen de leden van de kerk die 
nu zonder voorganger was. Alle eer aan God!” Bakhrom 
is nu herenigd met zijn vrouw Gulya en hun drie 
kinderen. 



__________________________________________________________________________ 
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

  Zien en gezien worden 
Hoe zijn we verbonden of hoe kunnen we ons verbinden 
met anderen? Binnen en buiten de gemeente? Verbon-
denheid met andere mensen is voor iedereen een le-
vensbehoefte. Toch zijn er veel mensen die dit missen. 
Wat kun jij in je eigen omgeving doen om meer met 
anderen in verbinding te komen? Over dit thema worden 
vanuit de diaconie twee avonden belegd: Donderdag 23 
januari: Zelf verbinding maken. Wat heb je te bieden 
voor de ander? Donderdag 13 februari: Aansluiten bij de 
ander. Wat betekent de ander voor jou? Er wordt ge-
bruik gemaakt van het boekje “Schatzoeken” om hier 
verder over na te denken. Met een vooral interactieve 
opzet/uitwisseling willen we de gemeenteleden (meer) 
bewust maken over verbinding naar en met mensen die 
dat goed kunnen gebruiken. De bijeenkomsten zijn in de 
Rank van 20.00-21.30 uur, Inloop vanaf 19.45 uur. Pro-
gramma met korte inleiding en bespreking. De avonden 
kunnen beiden of apart worden bezocht.  Alle belang-
stellenden zijn van harte welkom. 

  Vrijwilligers  voor zorg/aandacht ouderen 
Bij de hulpdienst van de diaconie komen verschillende 
vragen binnen voor (bezoek)vrijwillig(st)ers, voor con-
tact, hulp en wat ondersteuning van ouderen, die dat 
nodig hebben. We zoeken (extra) vrijwilligers die met 
liefde en aandacht hiervoor beschikbaar willen/kunnen 
zijn. Soms benaderen we hiervoor gemeenteleden. Ook 
willen we graag weten, wie eventueel beschikbaar is. 
U kunt reageren naar de diakenen of opgaven doen via 
diaconie@hervormdgiessenburg.nl. Eventueel navra-
gen bij Jan Verspuij via 06-53784406. 

Chadash 2020 
De bergen op, de dalen in, vooruit met 
flinke tred. Of iets kalmer aan, want er 
moet nog wel lucht zijn voor het on-
derlinge gesprek. Op de fiets  en rond 
de bijbelstudie. Fietsen met Chadash 
is dan ook geen wedstrijd, maar ontdekken en grenzen 
verleggen. Letterlijk op de fiets, maar ook geestelijk.  
11 Juli vertrekt er een ploeg vanuit Giessenburg en 
Wijngaarden voor zes dagen naar Vaujany. Je kunt nog 
mee. Op 4 februari is er om 20.15 uur in de Rank een 
voorbereidingsavond voor geïnteresseerden (mogelijke  
deelnemers) en voor deelnemers. Heb je vooraf al wat 
vragen of wil jij  je opgegeven, neem dan contact op met 
ds. J. Holtslag. 

Behulpzame tieners gezocht! 
Tijdens de avondmaalsdienst gaan de kinderen van de 
basisschool naar de Rank. We zijn blij dat veel jongeren 
het leuk vinden om daarbij te helpen. Zit jij in de 1e, 2e 
of 3e en lijkt het je leuk om eens te helpen door een 
groepje te begeleiden bij een quiz, gebed, spel of te hel-
pen bij het knutselen? Spreek, app of mail Willemieke 
van Wingerden (willemiekedebas@hotmail.com) 

Into the Wild 
En we zitten helemaal VOL! Met 24 avonturiers zullen 
we de Noorse wildernis intrekken. De info-avond is dan 
ook bedoeld voor de deelnemers. Ga je niet mee en wil 
je toch graag meer weten? Wees welkom op 22 januari 
in De Rank, inloop 20.00 uur. Een avontuurlijke groet! 

Bedankt 
Gezegend wie op de Heer ver-
trouwt, wiens toeverlaat de 
Heer is. Hij is als een boom 
geplant aan water, zijn wortels 
reiken tot in de rivier. Hij merkt 
de komst van de hitte niet op, 
zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren 
hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. Jeremia 17:7-8.  
Beste gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slin-
geland, bedankt voor de kerst/nieuwjaarswens die we van 
jullie mochten ontvangen. Prachtig met alle handgeschre-
ven namen. Deze keer wensen we jullie vanuit Nederland 
(waar we onverwachts mochten zijn voor het 60 jarig! 
jubileum van Priscilla’s opa en oma) ook een gezegend 
nieuw jaar toe. Bedankt voor jullie betrokkenheid steeds 
weer. We moesten denken aan de mooie woorden uit 
Jeremia 17 om jullie toe te wensen voor het nieuwe jaar. 
Groeten, Familie Van der Grijn, Zuid-Afrika 

Opbrengst verzamelde waardepunten D.E.  
De telling van alle gedoneerde punten gaf een prachtige 
resultaat: 
Opbrengst gezamenlijke kerken (Hervormd en Gerefor-
meerd):  50.990 punten, Supermarkt AH: 10490 punten. 
Tevens was nog een bedrag van € 21,50 als gift in de box 
van de Hervormde gemeente gestort. In totaal dus 61.480 
punten waarvoor in ieder geval tenminste 100 pakken 
koffie voor de voedselpakketten beschikbaar zijn. 
Mede namens de Lionsclub Albl’waard Tablis en de Voed-
selbanken hartelijk dank voor uw bijdrage! Mogen we weer 
op u rekenen bij de actie aan het eind van dit jaar? Guus 
de Jongh, van Marlotstraat 69 en de diaconie. 


