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Diensten 
9.00: 
10.45: 
18.30: 

 
Ds. J.P. Kromhout  v.d. Meer, Zwijndrecht (2e advent) 
Ds. J.P. Kromhout v.d. Meer, Zwijndrecht 
Ds. P.J.I van de Berg, Asperen  

 
Collecten 
1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 
Diaconie 

 Kerkrentmeesterlijke collecte 
Kerkenwerk/Zendingsbusjes 

 

   

Zondagsschool/Kerstproject  
Er is zondagsschool voor alle groepen!  
Het kerstproject staat in het teken van vrede. De hemelse 
vrede die God geeft. In het Bijbelboek Micha lezen we hoe 
de profeet Micha werkt in Juda. Hij mag in een tijd van 
bedreigingen aan het volk vertellen over wat er komen 
gaat, vanuit Gods perspectief. Micha belooft dat God zal 
ingrijpen en vrede zal brengen. Micha geeft het volk Israël 
en ons een bijzonder vergezicht. God heeft een plan: de 
Koning die in vrede zal regeren, komt.  

Het kerstproject herinnert ons niet alleen aan Jezus’ 
komst op aarde, maar laat ons ook vooruitkijken naar de 
tijd dat Hij als Koning zal terugkomen en zal regeren over 
heel de aarde. Wij mogen in het project Gods beloften 
zien en ervaren hoe het zou kunnen zijn. Leven met het 
oog gericht op de toekomst, trouw aan Gods geboden en 
leven vanuit echte liefde voor de Heer.  

Het project bestaat uit een venster. Een venster geeft een 
vergezicht: de mogelijkheid om verder te kijken. Zoals 
Micha het volk Israël en ons door zijn verhalen een 
vergezicht geeft. Het kozijn van het raam is grijs 
geschilderd en het raam gedeelte donkerblauw, de kleur 
van de lucht in de avond/nacht. 
Het venster wordt elke adventsweek uitgebreid met een 
symbool. 
 
God belooft vrede 
Micha 4:1-8 
Deze zondag is het 1e advent.  
Het eerste symbool, de duif als teken van vrede, ziet u in 
het grote centrale ronde raam boven in het venster. Rond 
de duif komen stralen van licht naar de rand van de cirkel, 

als teken dat God Zijn vrede zal sturen. 
 
Diaconiecollecte 
De diaconiecollecte op zondag 8 december is bestemd 
voor Stichting Vrienden van De Hoop. De Hoop is een 
instelling voor Evangelische hulpverlening en verleent 
professionele zorg, met name op het gebied van 
verslavingsproblemen. Dit doen zij inmiddels al bijna 45 
jaar! Daarnaast heeft De Hoop ook preventieprojecten 
voor kinderen, jongeren en ouderen. De Hoop is een 
compleet dorp in Dordrecht. De christelijke hulpverleners 
willen zich graag concreet inzetten voor de naaste in 
nood. Door dit werk kunnen zij deze mensen 
daadwerkelijk helpen en ook vertellen over de liefde van 
Jezus Christus voor ons allemaal, dus ook voor 

verslaafden. Voor meer informatie: www.dehoop.org. 

 
Kerstpost 
Ook dit jaar kunt u de post weer door ons laten bezorgen 
voor € 0.45 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed 
doel! De opbrengst is bestemd voor ons jaar PROJECT 
JORDANIE. 
De post wordt rondgebracht in Giessen- Oudekerk, 
Giessenburg, Hardinxveld- Giessendam, Ottoland, 

Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. U 
kunt de kaarten inleveren tot 16 dec. bij: Jany Bakker 
Spindermolen 36, Arjanne Tagliassachi Tonneband 1, 
Sjanie Amersfoort Neptunusstraat 11, Connie Romijn 
Akkerstraat 1, Sofie den Hartog Bogerd 48, Wil den Toom 
van Marlotstr. 35, Bari Oskam Gruttostraat 24 
Bleskensgraaf, Mieke Ruitenberg H.J. van Dijkstraat 10, 
Liesbeth Heikoop Oudkerkseweg 12d en onder de toren. 
Op 18 dec. om 13.00 uur wordt de post gesorteerd! Laten 
we er met elkaar voor de 21-ste keer een mooie actie van 
maken. Info: 0184-652032 
 
Wijkkring wijk 7 
Woensdagavond 11 december heeft de wijkkring van wijk 
7, weer een gezamenlijke maaltijd in de Servanda. ( 
Scheldestraat 1 ) 
We beginnen de maaltijd om 18:00 uur en hopen rond 
19:30 uur af te sluiten. 
Komen jullie/jij ook ? 
Neem je prakkie mee en schuif aan! 
Tot ziens op woensdag 11 dec. 
 
NOORD-AFRIKA NIEUWS 
Samen met mijn reisgenoten kwamen we uit bij mensen in 
12 landen die met ons mee reisden in gebed. Wij voelden 
ons dan ook gedragen. Naast God  HARTELIJK DANK 
DAARVOOR!  Dat een broeder uit het land zelf met ons 
meereisde, gaf nieuwe mogelijkheden en was zo 
waardevol. 
Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het gezin in de bergen, 
o.a. dat we voor 1 van de kinderen een oogoperatie 
mogelijk kunnen maken. Tijdens het gebed bij het afscheid, 
waarbij het hele gezin aanwezig kon zijn, hebben we 
duidelijk mogen ervaren dat de Heilige Geest aanwezig 
was. Ook HET GROENPROJECT KOMT WEER IN 
BEWEGING > We zijn bij een andere locatie wezen kijken. 
Meer over deze reis kan ik met jullie delen tijdens de 
Missionaire avond op 11 dec. HARTELIJKE GROET, 
EMMA 
 
Jeugddienst 
Er is weer een jeugddienst op 22 december!  Het thema 
van de dienst is Back to the basic. Zeker in dit deel van het 
jaar zijn we daar denk ik allemaal wel mee bezig dus zeker 
een aanrader om te komen. De spreker van de dienst is 
Corné den Breejen en natuurlijk kunnen jullie allemaal weer 
frikandellen komen eten om 17:00 uur in de soos. Alle 
jeugd dus van harte welkom! (En de ouderen natuurlijk ook 

     ) 

 
Wie lijkt het leuk om leiding te geven aan de toffe kids 
van club groep 5? 
Het huidige seizoen duurt gelukkig nog even maar voor 
volgende seizoen weten we al dat er nieuwe leiding nodig 
is. 
We nodigen (dagen) je daarom van harte uit om een 
avondje mee te lopen en te ervaren of het wat voor je is! 
Het huidige team hoopt snel op een reactie! 

http://www.dehoop.org/


Je kunt contact opnemen met Leontine Timmer, (samen 
met Tineke het huidige team groep 5) 06-18732021 
Of Johan de Ruiter (club coördinator) 06-1296 2409 
 

Winterwandeling op 2e Kerstdag 26 december 2019 
Zin in een wandeling op 2e Kerstdag? Wellicht vinden 
meer mensen het leuk om op 2e Kerstdag niet al te ver 
van huis een wandeling te maken.  
Waar: de stadswallen van Gorinchem.  Duur van de 
wandeling: ca. 1,5 uur. Doelgroep: jong & oud. 
Hoe laat & waar verzamelen: om 14.30 uur bij het station 
van Hardinxveld-Giessendam (i.v.m. carpoolen). 
Na afloop kunnen we, afhankelijk van de grootte van de 
groep, kijken wat we verder doen. Bv. ergens in 
Gorinchem cappuccino of chocomel drinken of dit bij mij 
thuis doen. 
Meer info en aanmelden: Henriette Brand/tel. 0184-
611042 (tussen 18.00 - 21.00 uur)/e-mail: 
henriettebrand4@gmail.com 
 
Bedankt 
Met dit berichtje wil dhr. Wim Harteveld ook namens zijn 
vrouw,  iedereen bedanken voor de vele kaartjes en de 
blijk van meeleven tijdens zijn verblijf en thuiskomst uit het 
ziekenhuis. Ze hebben dit mogen ervaren als zeer warm 
en liefdevol.  
 
Beroepingscommissie 
Helaas, is er niet veel meer te vertellen dan,  dat er na het 
vorige bericht in de tussen liggende periode veel werk is 
verricht, maar dit heeft niet geleid tot een positief 
resultaat. Maar als commissie zullen we “moedig”  
voortgaan in het contacten leggen met predikanten.  En  
vragen  wij u als gemeente om ons werk in uw gebeden te 
gedenken. 

  
Missionaire Avond 
Woensdag 11 december is er weer een Missionaire 
Avond, in de Oude School. We willen zeker aandacht 
geven aan het jaarproject, de timmerwerkplaats in 
Jordanië, maar ook nog tal van andere onderwerpen 
mogen de revue passeren. 
We willen ook graag horen/zien wat er van de zomer is 
gebeurd in Hongarije, waar een groep jongeren vanuit 
onze gemeente is geweest en wat hun verdere plannen 
zijn. 
Het Dabarwerk van afgelopen zomer op camping de Put, 
en hoe nu verder? 
Ook gaat er een jongerengroep met diverse jongeren 
vanuit onze gemeente naar Oeganda, wat gaan zij daar 
doen? 
En wat kan Aart vertellen over Oeganda. 
En Emma: net terug uit Noord-Afrika, vol verhalen! 
Dit wilt  u/jij toch niet missen. Jong en oud van harte 
welkom, koffie e.d. staat klaar vanaf 19.45 uur. 
 
Oud papier 
Zaterdag 14 december wordt het oud papier opgehaald. 
Ophalers zijn Frank, Zweer en Dirk 
 
Agenda 
Maandag 9 december   
o 19.30: Kerststuk maken 

 
Dinsdag 10 december   
o 19.00 – 20.30: Club Immanuël, in de Rank, 

Giessenburg 
o 19.45: Koor ‘Vita Nova’ 

 
 

Woensdag 11 december   
o 18.00 – 19.30: Wijkkring wijk 7 (zie bericht) 
o 18.00 – 20.00: Wijkkring wijk 6 
o 19.00 – 20.15: Club groep 7 
o 19.30 – 21.00: Club klas 3 & 4 
o 20.00: Missionaire avond (zie bericht) 

 
Donderdag 12 december   
o 19.00 – 20.15: Follow Me 12 – 16 jaar 
o 20.00: Timoteuskring 

 
Vrijdag 13 december   
o 19.30 – 21.00: Club klas 1 & 2 

 
Zaterdag 14 december   
o 09.00: Ophalen oud papier, vertrek Torenweg 3 (zie 

bericht) 
 
Zondag 15 december   
o Koffie drinken tussen beide ochtenddiensten 
o Bidden na de avonddienst 

 
Pastoraat 
Als gemeente leven we graag met elkaar mee. Dat doen 
we op allerlei verschillende manieren. De wijkouderlingen 
verzorgen in eerste instantie het pastoraat rondom hun 
eigen wijk. We stellen het dan ook zeer op prijs dat ‘als er 
iets is’ u in eerste instantie contact opneemt met de 
wijkouderling. Hij zal de verdere pastorale opvolging met u 
bespreken. Hieronder nog een keer de wijkindeling met de 
telefoonnummers van de wijkouderling. Gelijk maar even 
de vraag of u gewijzigde telefoonnummers aan de 
wijkouderling wilt doorgeven. Is uw telefoonnummer 
onlangs gewijzigd? Maakt u geen gebruik meer van uw 
vaste nummer en alleen nog maar van mobiel? Graag even 
doorgeven aan de wijkouderling. 

 
 

Pastorale coördinatie. Wil je iets delen? 
Neem contact op met je wijkouderling. 
 
Wijk 1: Wout Gorree (651733)    
Wijk 2 + 3: Martien van Schoonhoven (618503)  
Wijk 4 + 5: André Hoffland (642574)   
Wijk 6: Joop Leeuwis (652211)    
Wijk 7: Ron Stam (612172) 
Wijk 8: Gert van Loon (615816) 
Wijk 9: Folly Folkerts (617761) 
Wijk 10: Marius Voets (06-53616045) 
 
Ouderenwijk 1-5: Arie Korevaar (651551)    
Ouderenwijk 6-10: Kees van Berchum (615029) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


