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Bij de diensten – 2e adventszondag 
In de morgendienst is er een Focusdienst waarin ds. J.H. 

Menkveld voor gaat. We gaan bezig met het onze vader en 

handvatten die we daaruit kunnen halen voor ons eigen 

gebedsleven. Bij deze nieuwsbrief vindt u ook een 

werkblad voor de bewegingsopdracht! De muzikale 

begeleiding wordt verzorgd door Arie-Jaap de Kok (orgel), 

Marieke Donk (piano), Charlotte Venis (fluit), Jennina 

Zwijnenburg en Lidia Faro (zang). 

In de avonddienst gaat ds. H.J.P. Pater uit Nieuwegein 

voor. We lezen Jesaja 7:1-17 en Mattheüs 1:18-25. De 

muzikale begeleiding is in handen van Scott Baks 

(orgel/piano). 

Collecten 
1. Diaconie – De Herberg  

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

theologische toerusting in Mozambique. 

Agenda 
6-12 VrouwenBijbelstudieochtenden, 9.00 uur 

8-12 VrouwenBijbelstudieochtenden, 9.00 uur 

8-12 Open Focus avond, aanvang 19.45 uur 

Zondagsschool 
Hé jongens en meiden, In alle groepen zijn 

we al druk met de voorbereidingen voor de 

kerstdienst van de zondagsschool. Het be-

looft een prachtige dienst te worden 

waarin we met Simeon en Hanna ontdekken dat het kleine 

kindje Jezus de Zoon van God is, Redder van de wereld! 

Aan het einde van de kerstdienst krijgen jullie een mooi 

boek. Geef uiterlijk vandaag door welk boek je graag wilt. 

Tot zo! Groetjes van de leiding 

Catechisatie  
In de decembermaand zijn er wat feestdagen, dus bij deze 

de data voor de catechese. De brugklascatechese komt 

bij elkaar op 5 en 12 december en is 19 december vrij. 

Voor de andere maandagcatechisanten geldt dat maan-

dag 5 december vrij is en er catechisatie is 12 en 19 de-

cember. Voor de catechisanten op dinsdag geldt dat er 

catechese is op 6 en 13 december en dat 20 december 

vrij is. 

Meeleven 
Magda van Kolfschoten mocht deze week een blij bericht 

ontvangen. De Groene Wei heeft toegezegd in haar zorg te 

kunnen voorzien, als alles goed verloopt zal ze daar bin-

nenkort een appartement toegewezen krijgen. Ze dankt 

God voor zijn zorg hierin en na al uw gebeden en meeleven 

nodigt ze de gemeente uit om mee te danken! 

Huwelijksjubileum 
Op donderdag 8 december hopen Jan en 

Rudy Hakkesteegt (Marlotstraat 58, 

3381CE) 40 jaar getrouwd te zijn. Wij feli-

citeren jullie en jullie kinderen en kleinkinderen van harte 

met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe. 

Heilige Doop 
Volgende week zondag zal de Heilige Doop bediend wor-

den aan Maeve Meeuwisse, dochter van Melle Meeuwisse 

en Samantha Bongers (Wilhelminalaan 84) en aan Lina 

Dijkgraaf, dochter van Joost en Marije Dijkgraaf – Ouwer-

kerk (van Brederodestraat 26, 3381 BC). In de voorbede 

willen we de dopelingen en hun ouders gedenken. 

Break in de week – de oud ijzer ploeg 
Een weinig respectvolle benaming voor de groep die zich 

bezig houdt met het inzamelen van oud ijzer, koper, lood, 

aluminium en ook goud. We vernemen regelmatig over de 

mooie opbrengst die aan goede doelen besteed kan wor-

den. Logisch dat daar achter de schermen veel inzet voor 

nodig is. We zijn eens op bezoek gegaan bij de mensen die 

zich hiermee bezig houden. Om kennis te maken en infor-

matie te vergaren. Daarnaast raakten we in gesprek over 

het Focus gedachtengoed. De uitzending is te bekijken op 

Youtube, WijzijnHG. Aanbevolen! 

Opbrengst collecte Kerk in Actie 
De opbrengst van de huis-aan-huis collecte van Kerk in 

Actie in Giessenburg heeft het mooie contante bedrag van 

€ 2213,- opgebracht. Daarnaast zijn er veel giften gedaan 

via de QR-code, deze zullen bij de landelijke totale op-

brengst worden opgeteld. Het geld is bestemd voor hulp 

aan vluchtelingkinderen in Griekenland. Gevers en collec-

tanten heel hartelijk bedankt! 
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Muziek in de avonddienst 
Voor de dienst klinkt een vrije improvisatie naar Psalm 80. 

Ik gebruik een middeleeuws motief voor deze improvisatie 

wat specifiek is geschreven voor deze zondag. Als slot 

van de improvisatie zal een donderend loflied (doxologie) 

klinken: “de Heer zal komen om alle naties te redden.” Tij-

dens de collecte klinken twee bewerkingen van Gezang 

132. Eerst een van M. Praetorius uit 1609. In 1896 publi-

ceerde J. Brahms de tweede bewerking. Hier is de melodie 

versierd en lastiger te herkennen. Interessant is dat dit 

lied de reformatie heeft overleefd, maar dat daardoor de 

betekenis van de ‘ontloken Roos’ is verschoven van Maria 

naar Christus. Na de dienst klinkt een lyrische variatie uit 

de partita ‘Sei gegrüsset, Jesu Gütig’ van J.S. Bach. Een 

passielied dat zingt over de verscheurde Koning. Een mooi 

tegenlicht op de adventsmuziek vóór de dienst: Christus 

komt niet om te heersen als koning, maar om te dienen. 

Opgeven zomerkampen 2023 
Vanaf volgende week zondag (11 dec.) kan er weer wor-

den opgegeven voor de zomerkampen! De opgave voor Ex-

peditie Purnode opent om 20:30 uur. Meer info volgt vol-

gende week! 

 

Ik help de Kapuna Life School 
Klusjes voor het goede doel! Op 

dinsdag 29 november is Anne Har-

kema (de zus van ds. Menkveld) 

langs geweest op de club. Midden in 

de jungle van het land Papoea-

Nieuw Guinea ligt een klein dorpje genaamd Kapuna. In dit 

dorpje staat de Kapuna life school. Op deze school zitten 

86 leerlingen. Ik doe klusjes om deze school te helpen om 

schoolmaterialen te kunnen kopen. Helpt u mij mee? Mag 

ik voor u een klusje doen? Al het geld wat de kinderen op-

halen, wordt door de diaconie van de kerk verdubbeld! 

Open Focus Avond 08-12-2022 
Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil ma-

ken met het Focustraject en zich wil verdiepen in wat de 

Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus. Een 

laagdrempelige avond waarin we het Focus-thema uit de 

voorafgaande Focusdienst gaan onderzoeken en met el-

kaar bespreken. Het thema van deze avond is ‘Onze Va-

der’. Kom jij ook een keer langs op deze avond? Van harte 

welkom! Inloop 19:30 met koffie en thee, aanvang 19:45. 

Bewegingsopdracht 
Dag 1: Waar wil ik God voor prijzen? 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, ik prijs u voor………………………………………………………. 

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

Dag 2: Waar op de wereld is gaat het mis en is Gods hulp nodig? 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Koninkrijk kome, ik bid voor uw koninkrijk in………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dag 3: Waarin wil ik God steeds meer leren gehoorzamen? 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde, leer mij uw wil te volgen 

wanneer…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Dag 4: wat heb ik van God nodig vandaag? 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Geef ons heden ons dagelijks brood, wilt U mij ook voorzien in…………………………… 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….  

Dag 5: Waarvoor wil ik vergeving vragen en wie moet ik vergeven? 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven, wilt u ook 

vergeving schenken over……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dag 6: Waar ligt in mijn leven de zonde op de loer? 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, wilt u mij juist tegen het 

kwaad beschermen als……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………  

Dag 7: welke dingen houd ik vaak zelf vast maar kan ik beter aan God toevertrouwen? 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, u regeert 

over alle dingen ook over……………………………………………………………………………………………………… …………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Amen. 


