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Bij de diensten – 1e adventszondag 
Vandaag is de 1e zondag van het 
kerkelijk jaar. In de morgendienst 
gaat ds. J. Holtslag voor We lezen 
Job 38:1-15 en Johannes 1:1-14. 
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door Arie Jaap de Kok (orgel), Marieke Donk 
(piano), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit), Julia Dubbel-
man &  Cornelieke Nuijten (zang). In de avonddienst 
gaat ds. M. Dubbelman voor en de schriftlezing is Kolos-
senzen 3: 18 Vrouwen, wees uw eigen mannen onder-
danig, zoals het behoort in de Heere. 19 Mannen, heb 
uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. In 
deze twee verzen gaat het over de verhouding van man 
en vrouw binnen het huwelijk.  De muzikale begeleiding 
is in handen van Scott Baks (orgel/piano), Emma 
Trouwborst (dwarsfluit), Aron Donk (viool), Gijsbert & 
Willemieke van Wingerden(zang). 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor een 
activiteitenprogramma voor gehandicapte kinderen van 
hulporganisatie ALEH in Israël.  

Huwelijksjubilea 
• Wout en Marja de Bruin-Tukker (A.M.A. van Lange-

raadweg 2, 3381 LB) hopen komende maandag 30 no-
vember 25 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente felici-
teren we hen van harte met dit jubileum. We wensen 
Wout, Marja en hun zoon Johan 
Gods zegen toe voor de toe-
komst.  

• Familie E. Meerkerk – Verheul (Neerpolderseweg 29B, 
3381 JP) hoopt donderdag 3 december het 50 jarig 
huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we u en 
de kinderen en kleinkinderen feliciteren met dit jubi-
leum en wensen u Gods zegen en nabijheid toe. 

Crèche tijdens de morgendienst 
Er was een voorlopige beperking voor het gebruik van de 
crèche. O.a. om te veel bewegingen in en om de Rank te 
voorkomen. Mede op verzoek van enkele betrokkenen 
en in overleg met de organisatie van de crèche willen 
we graag vanaf zondag 6 december weer de mogelijk-
heid geven dat ook de kinderen van ouders die thuis de 
dienst volgen, naar de crèche kunnen worden gebracht. 
We gaan er vanuit dat leiding en ouders er op letten dat 
het in- en uitlopen zo beperkt mogelijk is. De kleuters 
van de bijbelcrèche kunnen zelf naar binnen en naar bui-
ten en worden daarbij door de leiding begeleid. 

Adventskalender V&T 
Vandaag, 1e Adventszondag, start 
de Adventskalender vanuit V&T. ‘In 
het Licht’ is de rode draad door alle 
dagen tot aan kerst. Dagelijks zal 
een bericht geplaatst worden op de 
website van de kerk en op de Facebooksites ‘V&T Her-
vormd Giessenburg’ en ‘WijzijnHG’. Het is ook mogelijk 
deze Adventskalender dagelijks via de mail te ont-
vangen. U kunt zich hiervoor nog steeds aanmelden bij 
vtadventskalender@gmail.com. Van harte uitgenodigd 
om op deze manier mét elkaar hoopvol uit te zien naar 
de komst van het Licht! 

Meeleven 
Dhr. Bas de Hoop (Peursumseweg 65, 3381 KT) is 
vrijdag 27 november met hoge koorts opgenomen in het 
Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hij bleek een bloedver-
giftiging te hebben. In de dienst zullen we voor hem 
bidden en we wensen hem Gods zegen toe. 

Agenda 
02-12 Break in de week, 19.15 uur 
03-12 Jongerengebedskring, 20.00 uur Rank 
04-12 Ophalen oud papier 
Graag geven we Sinterklaas de ruimte in het dorp. Daar-
om zal de boekwinkel 5 december gesloten zijn. 
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Aanpassing Corona-regelingen  
Vanuit het moderamenoverleg van woensdag 25 novem-
ber het volgende: we zijn blij dat de huidige gang van 
zaken in De Rank en de kerk goed verlopen. Met wat 
extra zorg en hulp ondersteunen we elkaar en kunnen er 
ook weer diverse bijeenkomsten plaatsvinden. 

Jong de Talenten, Oud de Centen! 
In Nederland zou geen kind in armoede moeten leven! 
Toch is dit voor 1 op de 9 kinderen de dagelijkse reali-
teit... Geen winterjas, nooit mee kunnen op schoolreisje 
en je buitengesloten voelen zijn maar een paar voor-
beelden van waar deze kinderen mee te maken hebben. 
De organisatie Het Fort biedt deze kinderen een veilige 
plek waar ze aandacht en zorg krijgen en zich kunnen 
ontwikkelen en wij gaan ze helpen om dat op nog meer 
plekken in Nederland te kunnen doen! 
Met deze actie willen we jongeren (“jong”) 
stimuleren om iets waar ze goed in zijn 
en/of wat ze leuk vinden (“de talenten”) op 
een positieve manier in te zetten voor an-
deren in de gemeente (“oud”) en daarmee zoveel moge-
lijk geld (“de centen”) op te halen voor kinderen in 
armoede en Het Fort. De jongeren hebben hier de 

afgelopen weken op de clubs meer infor-
matie over gekregen en kunnen zich t/m 
aanstaande vrijdag (4-12) aanmelden 
met hun acties bij Team Jeugddiaconie. 
Hierna zullen alle acties samengevoegd 

worden tot een grote lijst, die we uitgebreid zullen 
promoten en waarop de gemeente (online) kan inte-
kenen/bieden. Wordt vervolgd! Heb je de actie gemist 
op de clubs en wil je graag meedoen, of heb je nog 
vragen – neem dan contact op met Eline Boer 
(0625536655) of Coen van Genderen (0629478314). 

Inzameling voor voedselbank  
Het inleveren van (houdbare) producten voor de kerst-
pakketten en de DE-bonnen (liefst gebundeld met 
aantal punten) voor koffie en thee kan vanaf 4 decem-
ber in de daarvoor bestemde dozen in de hal van de Rank 
(tijdens opening van de boekwinkel) en rondom de 
diensten in de kerk (bij ingang kerktoren) of aan de 
Bovenkerkseweg 3a. 
 

Kleurrijk 
Nog eventjes geduld ... het is bijna 
zover! In de afgelopen maanden is 
hard gewerkt aan de definitieve 
vorm en inhoud van de nieuwe Lied-

bundel die we als kerk willen gaan gebruiken. Liederen, 
formulieren, indexen, toelichtingen; het wordt allemaal 
opgemaakt en samengevoegd tot één geheel. Al diverse 
keren hebben onze predikanten in de diensten een lied 
uit 'Kleurrijk' laten zingen. Nu nog vanaf de Nieuwsbrief 
of online op het scherm; binnenkort in jouw/uw eigen 
bundel! We verwachten dat de bundel eind dit jaar 
gedrukt zal worden, en vervolgens binnen de gemeente 
kan worden verspreid. Zodra er meer bekend is over de 
verspreiding, laten we weer van ons horen! De Werk-
groep Lied en Eredienst 

Reservering kerkdiensten 
Het gebruik van de aanmelding via Kerktijd.nl werkt naar 
volle tevredenheid en steeds meer gemeenteleden maken 
hier gebruik van. Alleen hebben we wel hierbij een kleine 
kanttekening. We merken dat er gebruikers zijn die  een 
account aangemaakt hebben en zich 
aangemeld hebben voor de diverse 
diensten maar tot op heden hier geen of 
nog geen gebruik van maken om uiteen-
lopende redenen. Soms is er nog twijfel 
om naar de kerk te gaan, soms door ziekte of gewoon nog 
even afwachten. Deze gebruikers vragen we  hun aanmel-
ding tijdelijk aan te passen en de desbetreffende diensten 
in het account even niet aan te vinken. Uiteraard kunt u 
dit weer aanpassen op het moment dat u weer graag 
gebruik wilt maken van de mogelijkheid om naar de kerk 
te gaan. Hierdoor hebben we een snellere doorloop van het 
aanmeldsysteem en kunnen we sneller aanpassingen 
doen aan het eind van de week voorafgaand aan de 
Kerkdiensten. Alvast dank! 

Stiltewandeling 
Beste Broeders en Zusters, zaterdag 
4 december organiseer ik weer een 
rust/stilte wandeling in de natuur. De 
vorige keer is het namelijk zeer goed 
bevallen door de deelnemers en wie kan er nu niet even 
een bezinning gebruiken? Het is van 8.00 tot 10.00 uur. 
Graag even een bericht naar mij sturen om aan te melden 
(06-13248588).Groet Joop Troost 
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Vriendendienst 
Een nieuw kerkelijk jaar is begonnen. 
Velen koppelen goede voornemens 
aan zo’n nieuw jaar. Dat kunnen nieu-
we initiatieven zijn, maar dat kan ook 
het volhouden van goede gebruiken zijn. Het deelne-
men aan erediensten is zo’n goed gebruik. We zijn er zó 
aan gewend dat we niet altijd beseffen hoe bijzonder 
zo’n eredienst is. Gezamenlijk loven, leren, bidden en 
zingen – op Gods uitnodiging, tot Zijn eer! Vanuit de 
kerkenraad dan ook de oproep aan ons allen om in dat 
wekelijkse ritme te blijven. Samen gaat dat zoveel ge-
makkelijker! Naast deelname in kerk en Rank is er een 
nieuwe mogelijkheid: de vorige week geïntroduceerde 
Vriendendienst. Het gaat als volgt: 1 Er zijn mensen die 
hun huis openstellen voor medegemeenteleden. 2 Er 
zijn mensen die bij een mede-gemeentelid de kerk-
dienst willen bijwonen. Deelnemers worden, steeds na 
instemming, aan elkaar gekoppeld om zo, zo goed als 
mogelijk gezamenlijk aan kerkdiensten deel te nemen. 
Rekening houdend met regelgeving en ‘verstandig han-
delen’. Aanmelden/vragen kan via 
vriendendiensthggnk@gmail.com. 

Break in de week 
Break in de week – De frisse ti-
tel voor een nieuwe reeks V&T-
uitzendingen op woensdag-
avond. Muziekgroep One Man Audience verzorgde op 25 
november de eerste uitzending. Naar verluid zijn alle ob-
jecten op de bijzondere opnamelocatie vooraf nog even 
onder de stofdoek doorgegaan. Dat draagt bij aan het 
kijk- en luisterplezier ‘-). Een gedeelte uit de Bijbel 
(Jesaja 43) vormde de basis voor de liederenkeuze. 
“Kostbaar en geliefd”, worden we genoemd! De volgen-
de opname gaat over ‘de zorg’. Niet over de hele zorg-
sector, maar over een wat minder vaak belicht deel 
daarvan. We gaan in gesprek met een gemeentelid, 
werkzaam in die sector. Wij hebben er alvast veel van 
opgestoken. Geïnteresseerd in wie we gesproken heb-
ben, waarover het ging en waar het gesprek plaats-
vond? Houd dan woensdagavond 2 december vanaf 
19.15 uur een minuut of 30 vrij. De uitzending is te vin-
den middels de website van de kerk en rechtstreeks op 
het nieuwe WijzijnHG kanaal op YouTube. 

Huis -aan-Huis collecte Griekenland 
Komende week wordt er in Giessenburg gecollecteerd 
voor de vluchtelingkinderen in Griekenland. Hun situatie 
is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 
50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstan-
digheden op diverse Griekse eilanden. Kerk in Actie, die 
de huis-aan-huis collecte organiseert, helpt de vluchte-
lingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en 
onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. 
Helpt u mee? Namens de vluchtelingkinderen; bedankt! 

Bloemengroet 
Deze week vernomen: “Dank-
baarheid wordt niet steeds ge-
voeld, maar heeft altijd een 
adres”. Da’s er één om over na te 
denken. De bloemengroet kan 
daarvoor een reden zijn, en ook 
een wenskaartje geeft iets van 
verbondenheid weer, waarvoor 
we dankbaar kunnen zijn. De 
blijdschap vanwege- en het bedankje voor zowel bloe-
mengroet als een mooie verzameling ontvangen kaar-
ten werd voorbije zondag geadresseerd aan de hele 
kerkelijk gemeente. Het is maar dat u het weet ‘-) 

Omzien naar elkaar 
Er is een extra bezoekronde aan de ouderen van onze 
gemeente. Door de HVD leden wordt in deze periode met 
een fraaie kaart een bemoedigende groet overgebracht  
in combinatie met een (sint)attentie en het advents-
blad van Lichtspoor. Evenzeer willen we aandacht voor 
elkaar houden door een telefoontje, een berichtje of 
waar mogelijk een bezoek. De boodschappenservice of 
andere hulp is, waar nodig en gewenst, altijd mogelijk. 
U kunt dat aan elkaar doorgeven. Te benaderen adres-
sen hiervoor zijn ook: Coördinatiepunt Bezorgservice: 
Ine van der Laar (06)19 472 143/ine@vanderlaar. com. 
De diaconale hulpdienst: 651388/  hulpdienstgiessen 
burg@gmail.com. Bij andere vragen of hulp kunt u 
terecht bij de diakenen (zie adressen op de site), of via 
06-12762100 en diaconie@hervormdgiessenburg.nl. 
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Into de wild! - Trainingsdag 
Op zaterdag 21 november heeft de 
crew van ITW een hele toffe trai-
ningsdag georganiseerd voor alle 
deelnemers die zich hebben opge-
geven voor de onvergetelijke reis naar Noorwegen. Het 
avontuur vond plaats in een super mooi gebied van het 
Zuid-Hollands Landschap, De Zouweboezem. We had-
den een mooie route uitgezet van een uur of 3, om eens 
flink de kilometers in de benen te krijgen. De mannen 
waren van te voren geïnformeerd dat ze hun rugzak vast 
klaar moesten zetten met een minimaal gewicht van 10 
kilo. Een half uur voordat ze op locatie werden verwacht 
stuurden we hen een appje (zo gaat dat tegenwoordig) 
met de locatie. De deelnemers werden in groepjes van 
4 ingedeeld (coronaproof ;-) om eens een goede wande-
ling te maken en tevens met elkaar in gesprek te zijn. 
Ze kregen van ons een routekaart en wat gespreksvra-
gen om van gedachten te wisselen. Halverwege de rou-
te zagen we toch wat vermoeide gezichten en dus was 
er een koffiepunt ingericht. En om het helemaal af te 
maken hadden we aan het einde van de route een war-
me kop erwtensoep met een broodje worst. En dat was 
nodig, want de wind was guur, de temperatuur laag en 
de miezerregen hield ook niet op. De laatste groepen 
kwamen in het donker bij het eindpunt, maar man, man, 
man wat een energie, verlangen en een goede gesprek-
ken hebben we met elkaar gehad. Ondanks dat we niet 
met de grote groep allemaal bij elkaar konden staan, 
merkte je dat we allemaal, stuk voor stuk, verlangen 
naar échtheid. Verlangen naar avontuur, naar iets dat 
groter is dan onszelf, naar iets wat zelfs buiten de 
stenen kerkmuren ligt. Ondanks Corona, wat het voor 
niemand makkelijk maakt en waar het lijkt alsof de kerk 
leeg is, broeit iets. Het is nu nog verscholen, maar je 
kon het merken, als je praatte met de mannen. Het ging 
over verbondenheid, om avontuur, verlangen, om geloof 
in Jezus. Oer gevoelens werden aangesproken in de har-
ten. Het lag ons al dicht bij het hart, in De Zouweboe-
zem. Als het daar al was, dan zéker in Noorwegen. Het 
wacht nog,…het komt nog….Into the Wild! 
 

Jeugddienst – 6 december 
Volgende week zondagavond 6 december, is er een 
jeugddienst met als thema: Prove it! Kun je bewijzen 
dat het christelijk geloof 
waar is? 
Waarom zou je in (een) 
God geloven? In Neder-
land geloven veel men-
sen niet meer in het be-
staan van God. Wat zijn 
de redenen om het ge-
loof vaarwel te zeggen 
en welke argumenten 
zijn er om juist wel in 
Hem te geloven? 

Jongerengesprekskring 
Vorige week dachten we tij-
dens de avonddienst na over 
de kracht van gebed en het 
verlangen om samen als ge-
meente te bidden. Donder-

dagavond 3 december hopen we om 20.00 uur samen 
te komen in zaal 8 van de Rank. Om samen als jong en 
oud te bidden voor de jongeren van onze gemeente. Van 
harte welkom!! 

Gebruik mondkapje 
Vanaf 1 december is een mondkap-
je op meer plekken verplicht voor 
iedereen vanaf 13 jaar en is er de 
oproep om het mondkapje te 
gebruiken in publieke (binnen)ruim-
ten. Heel formeel geldt dat gebedshuizen zijn uitgezon-
derd. De landelijke kerk voegt zich naar de richtlijnen alsof 
de kerk een publieke ruimte is. We sluiten ons aan bij de 
opzet en het advies om in de kerk en de Rank een mond-
kapje te dragen bij het binnenkomen en tijdens de ver-
plaatsingen door iedereen van 13 jaar en ouder. Op de zit-
plaats kan het mondkapje worden afgedaan. Misschien is 
het nog niet voor iedereen een gewoonte. Met gebruik van 
het mondkapje willen we de veiligheid in acht nemen en 
ook geen uitzondering vormen. Eigenlijk een kleine moeite 
en ook een sociaal gebaar. Met dank voor alle begrip en 
medewerking. We zien uit naar goede diensten en bijeen-
komsten. 
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Liturgie morgendienst 
Psalm 100 : 1 + 2 
Votum en groet 
Psalm 24 : 2 + 3 (N.B.) 
Wetslezing 
Psalm 103 : 6 + 7 
Gebed / Schriftlezing - Job 38 : 1 - 15 
Opw. 719 - Onbeschrijfelijk 
Schriftlezing - Johannes 1 : 1 - 14 
Kinderlied - Waar woont God 
Preek – Gezang 173 : 2 + 3 
Dankgebed en voorbede 
Gezang 118 : 2 
Zegen / Collectemoment bij uitgang 

Opwekking 719 - Onbeschrijfelijk 
Van de machtigste berg tot het diepst van de zee  
Heel de schepping weerspiegelt uw majesteit  
Elke kleur, elke geur, al wat leeft en beweegt  
Al wat adem heeft zingt, toch blijft u voor altijd 
Onvolprezen 
 

Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk  
U wees de sterren hun plaats en u kent ze bij naam  
U bent geweldig, God Almachtige, oneindige  
Nederig buigen wij neer uit ontzag voor uw naam  
U bent geweldig, God. 
 

Wie bestuurt zelfs de bliksem en wijst hem zijn weg? 
Wie zag hemelse schatkamers boordevol sneeuw?  
Wie bedacht ooit de zon, is de bron van haar licht?  
Wie verbergt haar en brengt ons verkoeling bij nacht? 
Onvoorstelbaar. 
 

Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk … (2x) 
U bent geweldig, God. 

Kinderlied - Waar woont God 
Waar woont God 
In de hoge / In het heilige 
Waar geen mens Hem ziet 
Waar woont God 
Bij de zwakken / Bij de kleinen 
Die stuk zijn van verdriet 
 
Daar woont de Here God / En Hij brengt een keer 
In hun lot / Daar woont God / Daar woont God 

Liturgie avonddienst 
Psalm 96 : 9   
Votum en Groet 
Gezang 118 : 1  
Geloofsbelijdenis 
Kleurrijk 191 : 1 + 3 - Er is een dag 
Gebed 
Schriftlezing - Kolossenzen 3 : 14 - 21 
Psalm 33 : 10   
Preek 
Gezang 295 : 1 + 5  
Dankgebed 
Psalm 68: 11 (N.B.) 
Zegen / Collectemoment bij uitgang 

Kleurrijk 191 – Er is een dag 
Er is een dag   
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, 
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend   
opgaat in zijn heerlijkheid. 
  

Spoedig zullen wij Hem zien 
en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen 
zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 
 

Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt,   
deel je in zijn heerlijkheid. 
 

Spoedig zullen wij Hem zien…. 
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VOOR DE KINDEREN –Zondag 29 november 2020   

Zoek de volgende 35 woorden die allemaal ook in de preek voorbijkomen: 

aarde 
advent 
alfa 
almachtig 
behouden 
bergen 
Bildad 
Elifaz 
evangelist 
gebed 
geloven 
Genesis 

grenzen 
hemel 
Jesaja 
Job 
Johannes 
kinderen 
koninkrijk 
Korinthe 
kribbe 
licht 
liefde 
Maria 

omega 
oordelen 
psalm 
schepping 
stofje 
waardevol 
wereld 
woord 
zee 
Zofar 
zon 

 
 
 

 
De tekening toont de kracht van God in de natuur  
en is het antwoord van de Heere God op de  
vragen van Job. 


