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Bij de diensten – 3e adventszondag 

In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor en zal de 
doop bediend worden aan Maeve Meeuwisse, dochter 
van Melle Meeuwisse en Samantha Bongers 
(Wilhelminalaan 84, 3381 BR) en aan Lina Dijkgraaf, 
dochter van Joost en Marije Dijkgraaf – Ouwerkerk (van 
Brederodestraat 26, 3381 BC). De Schriftlezing is 
Lukas 1 vers 26 - 38. De geschiedenis van de 
ontmoeting van Maria met de engel Gabriël. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Anneke van Genderen 
(orgel/piano) en Emma Touwborst (dwarsfluit).  
Na de dienst is iedereen van harte welkom in de Rank 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie, thee of iets fris. 
In de avonddienst gaat ds. A.H. Groen uit Rijsoord voor. 
We lezen Lucas 1: 57 - 76. De muzikale begeleiding is 
in handen van Leen Donk (orgel) en Marieke de Ruiter 
(piano). 

Collecten 
1. Diaconie – De Herberg  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
theologische toerusting in Mozambique. 

Agenda 
13-12 Gebedskring, 20.15 uur Rank 
 
 
 
 
 
 

Meeleven - verhuisd 
Het mooie bericht heeft geklonken dat Magda van Kolf-
schoten (Dorpstraat 52, 3381 AG) revalidatiecentrum 
Rijndam dit weekend zal verlaten. Haar intrek neemt ze 
in de Groene Wei (Hof van Giessen-Nieuwkerk 72, 3381 
JM). We zijn met Magda zeer verheugd en de Heere God 
dankbaar dat zijn na 5 
maanden weer in ons 
midden mag zijn. We 
wensen haar Gods zegen 
en nabijheid toe. 

Huwelijksjubilea 
• Op Donderdag 15 december hopen Wim en Hennie in’t 

Veld  (Doetseweg 32, 3381 KG) 50 jaar getrouwd te 
zijn. Wij feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkin-
deren van harte met dit jubileum 
en wensen jullie Gods zegen toe. 

• Op dezelfde dag hopen ook Eimert 
en Joke de Kuiper (Peursumseweg 
54, 3381 KX) hun 50 jarig jubi-
leum te vieren. Ook hen feliciteren we van harte en wen-
sen hen met hun kinderen en kleinkinderen een mooie 
dag en Gods zegen over de komende jaren toe. 

Bedankt 
Hartelijk bedankt voor alle lieve wensen  en mooie kaar-
ten die we ontvangen hebben voor ons 50 jarig huwe-
lijksjubileum. Groeten Sander en Janny aan de Wiel 

Catechisatie 
In de decembermaand zijn er wat feestdagen, dus bij 
deze de data voor de catechese. De brugklascatechese 
komt bij elkaar op 12 december en is 19 december vrij. 
Voor de andere maandagcatechisanten geldt dat er ca-
techisatie is 12 en 19 december. Voor de catechisan-
ten op dinsdag geldt dat er catechese is op 13 decem-
ber en dat 20 december vrij is. 
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Kaartenactie Open Doors 
Bij de in/uitgang liggen kaarten klaar waar u uw naam 
op kunt schrijven. Deze zullen we als gemeente ter be-
moediging sturen naar kinderen/tieners in Irak en Co-
lombia. 

In Irak betekend het voor jongeren 
opgroeien op in een land dat gete-
kend is door de oorlog. Het is er niet 
makkelijk ook niet jongeren om 
Christen te blijven in een land dat zo 
verscheurd is. 

In Colombia worden de ouders 
van kinderen geronseld of ont-
voerd omdat ze Christen zijn. Om 
deze reden heeft Open Doors er 
verschillende opvanghuizen. 

Aanmelding zomerkampen 2023! 
Vanaf vandaag, zondag 11 de-
cember, kan er weer worden 
opgegeven voor de zomer-
kampen! Voor Kamp Bladel 
worden de aanmeldingsfor-
mulieren uitgedeeld na afloop 
van de diensten. Voor vragen 
over het kamp kun je contact 
opnemen met Arjen de Hoop (06-1103 9762). De in-
schrijving voor Expeditie Purnode 2023 start vanavond 
om 20.30 uur via www.expeditiepurnode.nl/aanmelden 
We zien jullie aanmeldingen graag verschijnen! 

Zendingspotje brugklascatechisatie  
Hoewel het seizoen al richting de helft loopt, is er ein-
delijk een goed doel gevonden voor het zendingspotje. 
Het is een klein dorpje geworden in de jungle van Pa-
poea-Nieuw-Guinea rondom het Kapuna ziekenhuis. Ook 
de brugklassers willen van harte dit jaar Sije en Anne 
Harkema-Menkveld (zus van) ondersteunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kerstpraise 4 kids 
Hé jongens en meisjes, op 
zaterdagavond 24 decem-
ber om 19.00 uur is er 
weer een kidspraise, spe-
ciaal voor jou! Komen jul-

lie ook? Samen met de band zingen we kerstliedjes en 
luisteren we naar een verhaal. 
Kom je ook? Je mag een lichtje 
meenemen, zodat we met elkaar 
kunnen stralen en schitteren, net 
als de sterren in de nacht! 

Aan tafel 

“Aan tafel” is het jaarthema 2022-23 van de PKN. Het 
thema kan betrekking hebben op de avondmaalstafel, 
waar de verbondenheid met Christus centraal staat. 
Het kan ook gaan om delen en verbondenheid met el-
kaar. Bijvoorbeeld rondom de kersttijd. Als je alleen 
bent, is er geen sprake van verbondenheid. En dat wordt 
soms sterker gevoeld tijdens bijzondere dagen. Graag 
een herinnering en oproep dat wij anderen mogelijk uit-
nodigen aan tafel te komen voor een goede en warme 
ontmoeting. Er zijn genoeg activiteiten. Het gaat niet 
om massale maaltijden met elkaar.  Als we gastvrij 1 of 
enkele gasten thuis uitnodigen dan kunnen er velen 
“aan tafel” zijn. Van harte aanbevolen, de diaconie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


