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Bij de diensten – 1e adventszondag 
In de morgendienst gaat ds. L. Wüllschleger uit 
Harderwijk voor. We lezen Lukas 1 : 5 – 25. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Anneke van Genderen 
(orgel/piano) en Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit). 
De avonddienst wordt geleid door ds. J. Holtslag. We 
lezen Lukas 1 : 1 – 25. Het begin van het advents-
evangelie. In het bijzonder zullen we de geschiedenis 
tot ons laten komen via Elizabeth De muzikale 
begeleiding is in handen van Leen Donk (orgel), Marieke 
Donk (piano) en Liezeke Schakel (saxofoon).  

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
coaching van christelijke studenten in Tsjechië. 

Agenda 
30-11 Gebedskring in de kerk, aanvang 20:15 uur 
03-12 Oud papier wordt opgehaald 
04-12 Tweedehands boekenwinkeltje,10:30–15:30 uur 
           (onder voorbehoud) 

Actie Cirkel 2021 (update) 
De cirkel geeft weer wat we als gemeente nog nodig 
hebben om quitte te spelen. Dit bedrag bestaat uit de 
geplande inkomsten van de komende weken + het 
tekort tot nu toe, samen een bedrag per 25 november 
van € 50.841,= . Dank voor alle bijdragen! 

In herinnering 
Slechts enkele dagen nadat ds. I. Hoornaar het bericht 
had ontvangen ernstig ziek te zijn, is hij in Christus 
ontslapen. Dinsdag 23 november is hij gestorven in de 
leeftijd van 73 jaar. Hij mocht het aardse voor het he-
melse verruilen. Zoals hij het zelf zei: “Het wordt alleen 
nog maar mooier”. Hij had blijde hoop voor de toekomst. 
Boven de rouwkaart staan de woorden: HERE, Uw legt 
Uw hand op mij. Ds. Hoornaar kwam in 1989 vanuit 
Dirksland naar Giessenburg. Vanaf 30 april 1989 tot 25 
september 1994 heeft hij de hervormde gemeente 
alhier mogen dienen. Hij vertrok naar Harderwijk. Bijna 
vier jaar later ging hij met vervroegd emeritaat. Onze 
oud-predikant herinneren velen zich van de psalmen. 
Hier preekte hij graag uit en liet hij er veel van zingen 
tijdens de kerkdienst. Maandag 29 november om 16.00 
uur zal de dienst van Woord en gebed zijn. Deze is te 
volgen via www.hervormd-ermelo.nl/kerkelijk-centrum. 
In onze voorbede gedenken we zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen. Het correspondentieadres is Herderlaan 
3, 3851BC, Ermelo 

Bedankt 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, mee-
leven en gebeden tijdens en na de operatie van Kees. 
Ook de jeugd. We hopen en bidden dat het volgende 
traject genezing brengt. Kees en Sjanie van Vianen 

Huwelijksjubileum 
Zaterdag 4 december zijn Ed en Anja Bohré (Wetering 
24, 3381 DL) 40 jaar getrouwd. Van harte willen we 
jullie feliciteren met dit huwelijksjubileum. Voor de 
toekomst wensen we jullie Gods onmisbare zegen toe.  

Voedselbank 
Waar wij in vele gevallen (meer dan) genoeg hebben zijn 
er ook inwoners, die zich in geheel andere situaties 
bevinden. De voedselbank heeft ongeveer 200 inwoners 
op de lijst staan die leven onder de armoedegrens. 
Daarvoor gaan we in december twee acties houden. 
  

http://www.hervormd-ermelo.nl/kerkelijk-centrum
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Gebedskalender 
De GEBEDSKALENDER is vanaf 5 december op de site 
van de kerk te lezen, te vinden in de Rank en onder de 
Toren en op de kerk-app te volgen. De maatregelen 
worden weer aangescherpt en misschien heeft dat 
gevolgen voor het aantal bezoekers van de diensten. 
Meer gemeenteleden zullen dan digitaal verbonden zijn. 
Daarom zijn de kalenders ook weer te vinden aan de 
Bogerd 8 en de Dorpsstraat 2. In de kalender hebben we 
vaak vermeld dat we ‘hopen’ dat iets doorgaat. We 
vragen uw begrip als iets toch niet doorgaat. Voor het 
aanleveren van gebedspunten via de mail: 
annemarieverspuij@live.nl 

Studio KRM 
Afgelopen week was er weer volop bedrijvigheid in de 
kerk. Met man en macht werd tot in de nachtelijke uur-
tjes gewerkt aan de verhuizing van Studio KRM naar de 
definitieve positie op de gale-
rij. Het is allemaal gelukt om 
dit in één week te realiseren. 
En het resultaat mag er zijn! 
Iedereen bedankt voor zijn 
bijdrage deze week. 

Commissieleden Kinderbijbeldag gezocht  
Als commissie kijken we terug op een geslaagde 
Kinderbijbeldag tijdens de afgelopen herfstvakantie. 
Om deze dag volgend jaar weer te kunnen organiseren 
hebben wij meerdere nieuwe commissieleden nodig. 
Hebt u / heb jij hart voor kinderen, affiniteit met het 
organiseren van activiteiten en wil je graag  bijdragen 
aan deze mooie dag? Geef je dan snel op via 
KBD.Giessenburg@gmail.com of via 06-13453072. 
Ook voor vragen kun je hier terecht of spreek één van 
ons gerust even aan. PS: Mannen zijn ook van harte 
welkom om de commissie te komen versterken! 
Hartelijke groet, Thea Verspuij, Leontine Paans en Arina 
Both 

Wist-u-datje KerkApp  
Wist u dat de Kerkapp goed kan helpen als u adres-
gegevens nodig heeft als u iemand wilt bezoeken, een 
kaartje wilt sturen of wilt bellen of mailen. Als leden zelf 
daarvoor toestemming hebben gegeven, kunt u de 
adresgegevens zo in de Kerkapp vinden. Op alfabetische 
volgorde, als u klikt op ‘gemeenteleden’. 

DE-punten en producten kerstpakket 
We verzamelen weer graag de D.E. punten van koffie en 
thee. Voor elke 600 punten krijgt de voedselbank een 
gratis pak koffie om uit te delen bij de pakketten.  
Voor de kerstpakketten zijn producten met een goede 
houdbaarheid zeer welkom. O.a. kunt u denken aan: 
blikgroenten, blikje fruit of vis, soep, jam, appelmoes, 
runderknakworst, smack, rijst, macaroni (kleine 
pakjes), een blikje ragout, koffie of dergelijke. Inleveren 
kan vanaf vrijdag, 3 december tot 13 december (tot 
10.00 uur) in de Rank, tijdens de openingsuren van het 
boekwinkeltje op vrijdag, of bij andere activiteiten en 
zondagmorgen e.d. of bij de ingang onder de kerktoren. 
Daarvoor staan dozen of kratten klaar. Meer info over 
de voedselbank zie www.voedselbankgiessenlanden-
zederik.nl. Van harte aanbevolen namens de diaconie. 

Actie ouderenwerk 
Het omzien naar elkaar blijft van belang. Juist nu de 
Coronabeperkingen weer toenemen. Per twee maanden 
wordt door de HVD het blad Lichtspoor uitgedeeld en is 
er zo mogelijk een contactmoment. Helaas kan de 
gezamenlijke kerstbijeenkomst voor ouderen ook dit 
jaar niet doorgaan. Wel wordt bij alle ouderen als teken 
van meeleven een attentie bezorgd. Voor ieder is er een 
fraaie jaarkalender. O.a. met een mooie foto van een 
vuurtoren die licht verspreidt met daarbij de tekst 
“Ik ben het Licht voor de mensen. Iemand die Mij volgt, 
hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen 
in het licht dat leven geeft.” Ook de kinderen van de 
gemeente denken aan de ouderen. Zij zullen rond kerst 
“iets lekkers” rondbrengen. 

Inloopavond KerkApp 
De KerkApp is nu bij een groep gemeenteleden een 
aantal weken in gebruik. Vanuit de projectgroep willen 
we héél graag weten hoe het gaat! Daarom organiseren 
we vrijdag 17 december van 18.30 – 20.30 uur een 
inloopavond in De Rank. Ook bent u/ben jij welkom als 
u de KerkApp nog niet heeft geïnstalleerd, maar er wel 
meer over wilt weten of de KerkApp wilt installeren. 
Loop gerust binnen en we kunnen direct mogelijke 
problemen oplossen en vragen beantwoorden. Mocht u 
graag geholpen worden met het gebruik van de KerkApp 
en u heeft niet de gelegenheid om naar De Rank te 
komen, laat het ons weten dan nemen we contact op 
voor een op-maat-oplossing. De Projectgroep Kerkapp 
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