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Diensten 
09.00: 
10.45:  
18.30:          
 

 

Ds. W.P. Vermeulen, Utrecht 
Ds. W.P. Vermeulen, Utrecht 
Ds. T.C. Verhoef, Nijkerk (voorbereiding H.A.) 

 
Collecten 
1e collecte 
2e collecte 
uitgang 

 
 

Diaconiecollecte  

Kerkrentmeesterlijke collecte 
Zendingsbusjes 

 

   

Kerstproject zondagsschool / On Track 
Zondag 4 december: Lucas 1: 26-38 
Thema: Verrast door Gods liefde 
 
Vandaag gaan we horen over de verrassing die Maria 
krijgt. In het oude testament word de komst van de 
Messias aangekondigd. Hij zal zijn volk redden en 
verlossen. Zoals Hij zijn volk uit het slavenhuis Egypte 
bevrijdde, zo zal hij de zonde van de wereld wegvagen. 
Maria krijgt van Gabriel te horen dat zoals beloofd zij 
moeder mag worden van Jezus, Gods zoon als eenvoudig 
ongetrouwd meisje. Bij haar zien we de verrassing: het is 
onmogelijk, maar heerlijk. Maria gelooft dat God voor 
liefde is en stelt zich beschikbaar aan haar Heer. 
 
Uitnodiging Kerstfeest zondagsschool en On Track 

Op 18 december om 18:00 uur is er kinderkerstfeest, 
komen jullie ook? 

Jullie worden verwacht vanaf 17:30 uur in de Oude 
School. 

We gaan er met elkaar een mooi kerstfeest van 
maken. 

Neem gerust nog iemand mee! 

 
Er is in de 2de ochtenddienst zondagsschool voor de 
groepen 1 t/m 6. 
Voor de groepen 7 & 8 is er On Track. 
 
Diaconiecollecte  
De diaconiecollecte op 4 december, de tweede 
adventszondag, is bestemd 
voor  Arua Home Crafts en LifeStitches in Uganda. Dit zijn 
initiatieven om mensen in Arua nieuwe vaardigheden aan 
te leren. Door het maken en verkopen van kaarten en 
keukenmaterialen verdienen mensen op een waardige en 
eerlijke manier een inkomen voor hun 
gezin. Arua Home Crafts en LifeStitches zijn beide actief op 
het schoolterrein van de praktijkschool waar Aart en 
Geesje den Breejen 6 jaar hebben gewerkt. Alvast hartelijk 
dank voor uw bijdrage!   
 
Collecte Missionair Werk/Zendingsbusjes 
Zondag 4 dec is deze bestemd voor Jan Willem en 
Melissa Petersen in Jordanië, i.v.m. met de geboorte van 
hun zoon Jasper Elia 
 
Bijbelkring op maandagmiddag 
Op maandag  5 December hebben weer de 
maandelijkse  Bijbelkringmiddag. 
Jan Sterrenburg zal deze middag weer leiden 
We hopen dat u weer  mee komt doen!. 
We willen verder gaan met het boekje over de Profeet Elia 
“De man die de moed had om tegen de stroom in te gaan” 
van Noor van Haaften. 
Deze keer willen we Hoofdstuk 10 bespreken.  
1 Koningen 19: 13b tot 18; Een nieuwe opdracht. 
Vind u het fijn om een Bijbelkring in de middag te volgen 
dan bent u hartelijk welkom!! 

Deze middag is in de Oude School op 5 december  om 
14.00 uur tot ong. 16.00 uur. 
We zullen deze middag de datums voor volgend jaar 
bespreken.  
  
In Christus verbonden, 
Jan Sterrenburg en  
Arie Korevaar  
Tel .651551 
 
Schoonmaken Oude School 
Nog 1 keer in het jaar 2022 wordt de Oude School weer 
schoongemaakt. 
Op woensdag 7 december om half 9. 
Wie heeft er tijd en zin om ons te komen helpen? 
We beginnen om half 9. 
 
Missionaire Avond voor jong en oud 
Donderdag 8 december, koffie vanaf 19.45 uur en aanvang 
20.00 uur, collecte voor het jaarproject Wycliffe 
Bijbelvertalers. 
 
DE LITURGIETAFEL:  ER IS EEN LIJN VAN VROUWEN 
Deze tweede adventszondag staat Ruth centraal. Ruth, de 
buitenstaander. Ze is in rouw en zoekt een nieuw begin. De 
paarse bessen verwijzen naar reflectie en rouw. De 
rozerode kaars is het symbool van een nieuw begin.  
Ruth; met haar liefde voor Noömi en met haar geloof in die 
bijzondere God van Israël mag opnieuw beginnen. Haar 
naam wordt genoemd in die lange lijn naar de geboorte van 
Jezus. Zij, de buitenstaander, krijgt een bijzondere plaats in 
het verhaal van God.  
 
ADVENTSKALENDER 
Onder de toren liggen een aantal exemplaren van de 
nieuwe Adventskalender uitgegeven door de PKN. Iedere 
dag een inspirerend stukje tekst, onderweg naar het 
Kerstfeest. Voor u/jullie om gratis mee te nemen, of om 
iemand anders mee te bemoedigen. Zijn de kalenders op 
dan kunt u/jullie een gratis exemplaar aanvragen bij 
petrus.protestantsekerk.nl  
 

Licht rond de kerk 
Op zaterdag 17 december is het tijd voor licht en 
ontmoeting rondom het kerstverhaal. 
In en rondom de kerk en oude school zijn diverse taferelen 
te bezoeken. Daarnaast is er een hapje eten te koop.  
We vinden het heel belangrijk om dit event zo 
laagdrempelig mogelijk te houden daarom geen 
kaartverkoop maar wel graag aanmelden via de website in 
verband met de inkopen. 
Van harte welkom op 17 december tussen 16.30 uur en 
20.30 uur. Neem gerust een vriend, buurvrouw of ….. mee!! 
 
Heilig Avondmaal 
Op zondag 11 december hopen we het Heilig Avondmaal te 
vieren. Wie in verband met de viering belemmeringen 
ervaart of anderszins behoefte heeft aan een gesprek kan 
contact opnemen met de wijkouderling. 



Kerstpost 
Ook dit jaar kunt u de post weer door ons laten bezorgen 
voor € 0.55 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed 
doel! De opbrengst is bestemd voor energie besparende 
maatregelen van onze kerk. 
De post wordt rondgebracht in Giessen- Oudekerk, 
Giessenburg, Hardinxveld- Giessendam, Ottoland, 
Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. 
U kunt de kaarten inleveren t/m 14 dec. bij: Mieke 
Ruitenberg H.J. van Dijkstr.10, Liesbeth Heikoop 
Oudkerkseweg 12d, Sofie den Hartog Bogerd 48, Wil den 
Toom van Marlotstr.35, Jany Bakker Spindermolen 36, 
Nel Both Schapedrift 16, Sjanie Amersfoort Neptunusstr. 
11, Margreet Bakker Molenstr. 4, fam. Prins Binnendams 
103, Connie Romijn Akkerstr.1, Gerard Stolk Klimroos 5 
Brandwijk, Bari Oskam Gruttostr. 24 Bleskensgraaf en 
onder de toren of Oude School. Op 15 dec. wordt de post 
gesorteerd!  Laten we er met elkaar voor de 25-ste keer 
een mooie actie van maken. Info: 0184-652032 
 
Kerststuk maken 
U kunt zich weer opgeven voor het maken van 
een  kerststuk o.l.v. de dames van Bloem & Zus op 
maandag 12 december 2022 om 19.30 uur in  
"de Oude School". 
De kosten bedragen € 30,00 p.p.  (inclusief 2 
consumpties). 
Voor een voorbeeld: zie de website. 
Opgeven kan t/m 7 december bij Jany Bakker, tel. nr. 
615456 of per email bij  
Mieke Ruitenberg (miekeruitenberg456@gmail.com) 
 
Agenda 
Zondag 4 december 
o 16.30 – 17.30: Sunday Afternoon 20+ 
o 18.30 – 20.00: Horen, Zien & Doen 

tienerbijeenkomst 
 
Maandag 5 december 
o 14.00 – 16.00: Bijbelkring (zie bericht) 
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL 

 
Dinsdag 6 december 
o 09.00: Vrouwengebedskring 
o 18.45 – 20.00: Club groep 6 
o 19.00 – 20.30: Club Immanuel, in de Rank, 

Giessenburg 
o 19.45 – 21.45: Kerkkoor ‘Vita Nova’ 
o 20.00 – 21.45: Groeien in geloof 18+ 

 
Woensdag 7 december 
o 08.30: Schoonmaken Oude School (zie bericht) 
o 09.00: Open DakKAPEL 
o 19.00 – 20.15: Club groep 7 
o 20.00 – 22.00: Consistorieoverleg 

 
Donderdag 8 december 
o 20.00: Missionaire avond (zie bericht) 

 
Vrijdag 9 december 
o 17.00 – 18.00: Muziekuitzending 
o 19.30 – 21.00: Club klas 3 & 4 

 
Zondag 11 december 
o 15.30 – 17.00: 16+ club 
o 16.30 – 17.30: Sunday Afternoon 20+ 
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