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Bij de diensten – 4e adventszondag 
Vandaag is de 4e zondag van 
het kerkelijk jaar. In de mor-
gendienst gaat ds. J. Holt-
slag voor. We lezen Job 42 
en Lukas 1 : 26 - 45. Hier-
mee ronden we de lezingen 
uit Job af en ook de voorbe-
reiding op kerst. Vanuit beide bijbelgedeelten is de conclu-
sie dat een mens Gods handelen niet kan doorgronden en 
dit ook niet moet willen. Vertrouw op de Heere en geloof 
Zijn Woord. Dat is wat de Heilige Geest in mensen wil 
bewerken. Muzikale medewerking wordt verleend door 
Anneke van Genderen (orgel/ piano), Ruth van Veldhuizen 
(dwarsfluit), Annelise Dijksman (harp/zang) & Willemie-
ke van Wingerden (zang).  
De avonddienst wordt geleid door ds. C.N. van Dis uit 
Nieuwegein. De schriftlezing is Lukas 1 : 26- 38. De muzi-
kale begeleiding is in handen van Leen Donk (orgel), Alieke 
Kemkes (piano), Liezeke Schakel (saxofoon), Josette 
Kemkes & Aty Muilwijk (zang). 

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

Agenda 
24-12 Kerstnachtdienst, 21.30 uur - online 
25-12 Kerkdienst, 09.30 uur - online 
     ,,    Kerstfeest zondagsschool, 18.30 uur - online 

Bedankt 
Heel hartelijk bedankt voor het medeleven dat we heb-
ben ervaren toen ik na een knieoperatie weer thuis 
kwam uit het ziekenhuis. De vele kaarten, digitale 
berichtjes, de bloemengroet en de bezoekjes aan huis 
deden ons goed. Arie van Noordennen 
 

Meeleven 
• Johannes van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 

3381 AN) wordt eerder dan verwacht geopereerd en 
wel maandag 21 december. In gebed leggen we het 
neer bij de Heere God en bidden om Zijn nabijheid, 
zegen en kracht. 

• Ons medeleven gaat ook uit naar mw. J. den Ouden-
Brouwer (Lange Wei, Rembrandthof 131, 3372 XV). Zij 
ligt met hoge koorts op bed en de grote vraag is hoe 
het met haar gezondheid verder gaat. We bevelen haar 
in de voorbede aan. 

• Charlotte Venis–de Wolf (Burg. van der Bruggelaan 8 
3381 AC) is woensdag opgenomen in het ziekenhuis 
om er alles aan te doen de zwangerschap goed te 
laten verlopen. We bidden voor haar en de baby om 
Gods zegen en nabijheid. 

Jong de talenten, oud de centen 
LAATSTE KANS - In Nederland zou geen kind 
in armoede hoeven leven en wat mooi dat 
we ons hier als gemeente samen voor 
inzetten! Veel dank aan alle kopers die zich 
de afgelopen weken op www.wijzijnhg.nl 

hebben inge-schreven voor 1 of meerdere acties! Er zijn 
echter nog steeds een aantal acties 
beschikbaar waarvoor we nog kopers 
zoeken! Dus heeft u zin in een high-tea aan 
huis de komende tijd, altijd al een keer 
schaakles willen nemen, of zoekt u nog een 
paar sterke klussers, ga dan naar de 
website en schrijf u in! De inschrijving sluit deze zon-dag 
dus pak u kans en laten we met elkaar onze jongeren 
ondersteunen met hun fan-tastische inzet om kinderen in 
armoede te helpen! Vragen? Neem dan contact op met 
Daniel (0613866530) of Coen (0629478314). 

Verbonden door het licht 
Dit jaar kunnen we minimaal bij elkaar komen 
in de kerstnacht. Daarom nodigen we u uit, om 
als teken van verbondenheid, een brandende 
kaars voor het raam te plaatsen tijdens de 
kerstnachtdienst 
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Liturgie morgendienst 
Psalm 118 : 1 (N.B.) 
Votum en groet 
Psalm 119 : 53 
Wetslezing 
Gezang 126 : 1 
Gebed 
Schriftlezing - Job 42 en Lukas 1 : 26 - 45 
Kleurrijk 50 – God kent jou 
Preek 
Harpspel: O come, o come, Emmanuel 
Dankgebed en voorbede 
Collectemoment  
Gezang 124 : 1 + 2 
Zegen  

Kleurrijk 52 – God kent jou 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 
 
en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 

Kerstfeest van de zondagsschool 
Ha, kinderen van de zondagsschool, 
zoals jullie weten is het bijna kerst. Al-
leen door alle maatregelen kunnen we 
helaas niet met z´n allen in de kerk het 
kerstfeest vieren. Nu hebben we wel 

met elkaar geoefend en we weten hoe mooi dat klinkt! 
Daarom hopen we dat jullie thuis net zo goed mee-
zingen en meedoen. Zo zijn we niet bij elkaar, maar 
vieren we het toch samen. We wensen jullie een geze-
gend kerstfeest. Groetjes en we hopen elkaar snel 
weer te zien! De leiding. 

 

Liturgie avonddienst 
Gezang 124 : 1 + 2 + 3 
Votum en Groet 
Gezang 124 : 4 + 5 
Geloofsbelijdenis 
Gezang 26 : 3 
Gebed 
Schriftlezing - Lukas 1 : 26 - 38 
Psalm 119 : 3 + 67 
Preek - Levend geloof (Lukas 1 : 38)  
Psalm 89 : 7 + 8 (NB) 
Dankgebed en voorbeden 
Collectemoment 
Psalm 33 : 7 (NB) 
Zegen 

Open Doors schrijfactie. 
Als gemeente wordt er een kaart gestuurd naar Nadine: 
Tammar en Nadine leidden een kleine huiskerk in Cen-
traal-Azië. Ze zijn hierom op diverse manieren bedreigd 
en beledigd. Door het leven onder constante stress op 
kreeg Nadine in 2017 een miskraam. Ondanks alles ge-
loofden Nadine en Tammar dat ze deden wat de Here 
God van hen vroeg. Tijdens de coronacrisis deelde Tam-
mar noodhulppakketten uit, zelfs aan mensen die be-
smet waren. Halverwege juli werd Tammar zelf ziek, hij 
overleed in augustus. Waarschijnlijk raakte hij besmet 
tijdens het uitdelen van de pakketten. In de afgelopen 
periode ondersteunde Open Doors Tammar en Nadine 
tijdens zijn ziekte, maar ook bij de begrafenis. Nadine 
woont nu met haar vier kinderen bij andere mensen. 
Door het Coronavirus zijn er momenteel weinig moge-
lijkheden tot fysieke schrijfacties. Daarom heeft Open 
Doors nu ook de mogelijkheid om zelf digitaal/online 
een bemoediging in het Engels te sturen naar enkele 
vervolgde Christenen. 
Noord-Koreaanse christenen kunt u bemoedigen door 
uw bericht achter te laten op www.opendoors.nl/ 
schrijfacties. Deze berichten worden ’s nachts via de 
radio met Noord Koreanen gedeeld. 
In Laos kunt u Savang bemoedigen (in max. 100 
woorden) via info@opendoors.nl . Hij kwam tot geloof 
en er zijn regelmatig kerkdiensten in zijn huis, hiervoor 
wordt hij door de autoriteiten in de gaten gehouden. 
 

http://www.opendoors.nl/
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1e kerstdag 
I.v.m. de maatregelen worden er op eerste kerstdag 
geen twee diensten gehouden. Er wordt één dienst ge-
houden en die begint om 9.30 uur. D.m.v. beelden die 
eerder zijn opgenomen zal kinderkoor “Zingend op Weg” 
o.l.v. Marieke de Ruiter muzikale medewerking verlenen. 
Daarnaast heeft het koor Aqua Viva het lied van Sela 'In 
ons hart geboren' opgenomen en dit zal ook tijdens de 
dienst worden vertoond. Op deze manier proberen we 
toch als gemeente elkaar te zien en te horen en met 
elkaar verbonden te zijn. 

Break in de week 
Afgelopen woensdag publiceerden we een uitzending 
die opgenomen is in museum Het Regthuys. We spraken 
daar met Wim van Wijngaarden over de expositie die 
aan zijn werk gewijd is. Peter den Dikken sprak in 
verdiepende zinnen mooie woorden over het uitgekozen 
Bijbelgedeelte Jesaja 52:7, mede te zien in het licht van 
het aanstonds te vieren Kerstfeest. Bedankt voor de 
positieve reacties! Het mooie van het uitzenden via het 
wijzijnHG kanaal op YouTube is dat opnames bewaard 
blijven en later nog bekeken en beluisterd kunnen 
worden. Ook de komende periode dus ‘-)  
 

 
 

Het is nog niet duidelijk met welke personen en 
onderwerpen de volgende uitzendingen gevuld zullen 
worden. Er broeit wel het één en ander, maar de 
geldende maatregelen maken dat ook hier wat extra 
inzet gevraagd wordt. Stem gerust op woensdag-
avonden om 19.15 uur af op het YouTube kanaal en laat 
u verrassen… Goede Kerstdagen toegewenst! 

Aanleveren kopij nieuwsbrief 
Heb je/heeft u kopij voor de nieuwsbrief van zondag 27 
december? Dan het verzoek deze uiterlijk donderdag-
middag 24 december om 12.00 uur aan te leveren. 
Kopij voor de nieuwsbrief van zondag 3 januari verwach-
ten wij uiterlijk donderdagmiddag 31 december om 
12.00 uur.  

Actie Cirkel 2020 
Een nieuwe update van de cirkel en wat voor éen.  Weer 
is de cirkel verder blauw aan het kleuren. We zitten 
onder de  € 10.000 om ons doel te halen. Dank voor uw 
gaven!! 

 

Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
Bij het avondmaal wordt de gemeenschap met Christus 
gevierd. In de kerkgang en de kerkdienst gaat het om 
het vieren van de gemeenschap met Christus en in het 
avondmaal wordt dit zichtbaar en ervaren. Deze ge-
meenschap met Christus betekent ook gemeenschap 
met de Drie-enig God. In Jezus is een mens verbonden 
met God de Vader en God de Heilige Geest. We zijn door 
het geloof met alle drie verbonden. En daarnaast met 
de gemeente; de gemeenschap der heiligen. Als natuur-
lijk verbonden met hen die door het geloof ook ingelijfd 
zijn in Christus. Daarom is de kerkgang niet meer dan 
vanzelfsprekend en gaan we naar de kerk om in de ge-
meenschap ingelijfd te worden. Wie regelmatig de kerk 
bezoekt zal, door het werk van de Heilige Geest, het 
verlangen krijgen om het geloof te belijden. Wie Chris-
tus belijdt als Heere en Heiland zal toegang krijgen tot 
het Heilig Avondmaal. Om in de gemeenschap van de 
heilige aan te zitten, de dood des Heeren te gedenken 
en uit zien naar Zijn komst wanneer het bruiloftsmaal 
van het Lam gevierd wordt. 

Fun 2Talk 
Fun2Talk is de naam van een groep 
gemeenteleden die nadenkt over 
gemeente zijn in en voor Giessen-
burg. Hoe geef je dat heel praktisch 
vorm? Komende weken willen we jullie uitdagen om 
hierin mee te doen en elkaar daarin aan te moedigen…… 
Tip voor deze week: bid voor een Giessenburger en stuur 
een kaartje.  
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Een strenge lockdown 
Met deze inzet kondigde premier Rutte maandag 14/12, 
de (nieuwe) maatregelen aan. Daarbij deed hij aan alle 
Nederlanders de dringende oproep om gezamenlijk een 
verdere verspreiding van het Coronavirus in te dammen. 
Er is opnieuw besloten tot een lockdown, waarbij sa-
menkomsten verboden zijn, scholen dicht gaan en ge-
vraagd wordt om zoveel mogelijk thuis te blijven en 
contacten te beperken. 
Hoe gaan wij er als gemeente mee om? 
Binnen de Covidcommissie en het moderamen van de 
kerkenraad is hier uitvoerig over gesproken. We moeten 
lastige keuzes maken tussen “gevoel en verstand” en 
staan voor een dilemma. Aan de ene kant zijn er de zor-
gen over besmetting en gezondheid en drukte in zieken-
huizen. Aan de andere kant is er het gemis van ontmoe-
ting en het bijeenkomen van elkaar als gemeente. Daar-
bij speelt ook de afweging of we in deze situatie gebruik 
willen maken van ons grondwettelijke recht (gods-
dienstvrijheid) om bijeen te blijven komen of om mee te 
gaan in de lockdown. Helaas is daarbij ook de realiteit 
dat het aantal besmettingen in onze regio hoog is. Ook 
in onze (eigen) gemeente zijn er door onderlinge con-
tacten besmettingen ontstaan. Moeten we als kerk af-
wijken van de oproep aan en regelingen voor alle Neder-
landers? 
Keuze voor aansluiting bij maatregelen 
Vanuit het moderamen is het besluit genomen om als 
kerkelijke gemeente ons (in lijn van voorgaande beslis-
singen) aan te sluiten bij de oproep van de overheid en 
eveneens mee te gaan met het (dringende) advies van 
de PKN. Daarbij staat voorop: Online vieringen hebben 
de voorkeur. Fysieke contacten zoveel mogelijk beper-
ken.  Dit betekent concreet dat het kerkbezoek en de 
bijeenkomsten in De Rank in  deze (nieuwe) lockdown-
periode helaas weer worden stilgelegd. Dit geldt ook 
voor de kinder- en jeugdactiviteiten. In ieder geval zo-
lang de scholen gesloten zijn. 
Moeilijk en hoopvol 
Ondanks de maatregelen, hebben we als kerk de vrijheid 
om het evangelie te verkondigen en het Licht van God 
door te geven. Alle  diensten worden rechtstreeks 
uitgezonden en kunt u direct volgen of later terugzien. 
We proberen ze steeds beter te omlijsten met muziek 
en zang. De muziekbegeleiding zal blijven. Met kerst zal 
de voorgenomen inbreng van o.a. het kinderkoortje en 

de zondagsschool, binnen de geldende voorschriften, zo 
mogelijk doorgaan. Tijdens de kerstnachtdienst krijgt u 
de onlineversie van 'Licht in de nacht' te zien en te ho-
ren. Laten we verder proberen om, waar mogelijk, elkaar 
in het oog te houden, te bellen of op andere wijze (digi-
taal) met elkaar contact te hebben. In deze tijd mogen 
we meer dan anders belijden en beseffen: God is Imma-
nuël. Zijn Licht kwam in de duisternis. 
We hopen en bidden dat de maatregelen effect hebben 
en dat we als gemeente spoedig weer echt samen kun-
nen komen. 

Kerst Kidspraise 2020  
In tegenstelling tot de berichtgeving in de ‘kerstviering’ 
gaat de kidspraise op kerstavond (24 dec) dit jaar helaas 
niet door. We hopen volgend jaar met heel veel kinderen 
en ouders te kunnen zingen voor onze Koning! 

Inzamelingen voor voedselbank 
Op de oproep voor inzameling van producten voor de 
kerstpakketten is veel reactie gekomen. Een mooie inza-
meling. Een volgepakte auto met allerlei producten ging 
naar de voedselbank. Daar wordt alles nagelopen en ver-
werkt in de kerstpakketten. Het kan prima worden ge-
bruikt nu de aanmeldingen bij de voedselbank duidelijk op-
lopen. Hartelijk dank voor alle betrokkenheid, reacties en 
giften. 
N.B. Tijdens de kerstnachtdienst van donderdagavond is 
de bestemming van de (digitale) collecte eveneens voor 
de voedselbank. Daarmee kunnen o.a. de kosten worden 
betaald en de inkoop van (verse) producten, die ook nodig 
zijn.  
Inzamelen DE waardepunten voor pakken koffie  
Deze inzameling loopt nog de hele maand december. Voor 
elke 600 punten krijgt de voedselbank een gratis pak 
koffie om uit te delen bij de pakketten die wekelijks wor-
den bezorgd bij inwoners die het goed kunnen gebruiken. 
U kunt de punten inleveren (liefst gebundeld met aange-
ven van aantal) 
via de brieven-
bus van De 
Rank of aan de 
Bovenkerkse-
weg 3a. 
 

 

 



 

_____________________________________________________________________________ 
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. 

 

BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 20 december 2020 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


