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Advent en kerst zondagschool / On track
Projectverbeelding
5 december Ruth en Boaz ontmoeten elkaar.
Boaz steekt zijn handen uit. Boaz deelt van zijn rijkdom en
heeft oog voor zijn naaste. Hij verandert de situatie van
Ruth en Noömi. Het licht komt door in hun leven.
Dat zie je ook aan de kleuren van het figuur. Er komt licht
doorheen.

Ook het jaarproject, de vakschool in Oeganda, en
kennismaken met Tjerk en Marieke die in Malawi hebben
gewoond en daar gewerkt hebben via de GZB.
En hoe gaat het in Jordanië en in Noord Afrika?
We gaan ons best doen om een film te maken en deze dan
op woensdag 8 december via een link op de website aan te
bieden.
Van harte aanbevolen, en veel kijkplezier.

Er is in de 2e ochtenddienst zondagsschool voor de
groepen 1 t/m 6
Voor de groep 7 & 8 is er On Track

Kerstmiddag voor de Ouderen
Woensdagmiddag 15 december 2021 organiseert de
H.V.D. de kerstmiddag voor de ouderen en iedereen die
mee wil luisteren of kijken.
Dit verzorgen we via de livestream vanuit de kerk en de
aanvang is 15.00 uur.
We verzorgen een programma zoals U met kerst van
ons gewend bent.
De kerstliturgie wordt bij U aan huis gebracht zodat U het
mee kan lezen en zingen.

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte op 5 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!
De collecte van de kerkrentmeester is deze zondag
bestemd voor het pastoraat
Liturgietafel tweede zondag van Advent.
“Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï ” Jesaja
11:1
In de lijst een tweede spiegel. Je ziet wat op het eerste
gezicht verborgen lijkt.
De spiegel heeft gebroken stukken, scherven
onlosmakelijk verbonden met het leven.
Hoe dichter we bij Kerst komen hoe minder stukken in de
spiegel.
Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom van vrede.
De stenen verwijzen naar de hardheid van deze tijd, het
prikkeldraad voor oorlog en onrecht in de wereld.
Het dode hout voor dat wat niet meer is. Er zit geen leven
meer in……..
MAAR: Jesaja 11 : 1
Een stronk loopt uit, een nieuwe loot, aan een oude stam.
Kwetsbaar leven komt tot bloei!
Missionaire Avond
Op 8 december hadden we weer een Missionaire Avond
gepland, maar helaas, deze kunnen we niet doorlaten
gaan.
Toch willen we jullie graag wat vertellen wat er
allemaal nog gebeurt. Daarom gaan we een film maken,
met diverse gesprekken en beelden.
Het jaarthema, Geloven is Doen, willen we centraal stellen
en verder uitlichten.

Als u het fijn vindt om in de kerk aanwezig te zijn, dan
kunt u zich opgeven bij Liesbeth Heikoop 0184- 652032
of fam.heikoop@solconmail.nl
Er gelden dezelfde regels als met de zondagochtend
diensten.
De H.V.D.
Beroep
Wij zijn bijzonder dankbaar dat we een beroep hebben
mogen uitbrengen op ds. R.F. de Wit. We zien uit naar de
diensten van zondag, waarin dominee de Wit zal voorgaan.
Na de diensten is er de mogelijkheid om de dominee en zijn
gezin onder de toren kort te bemoedigen en dit op gepaste
afstand. Ook zien we uit naar de ontmoeting op donderdag
9 december waarin hij en zijn vrouw nader kennis zullen
maken met geledingen van onze gemeente. Het bezoek
wordt afgesloten met een interview wat die avond via
livestream wordt uitgezonden. Wanneer u een vraag heeft
aan het domineesechtpaar kunt u en jij die stellen door een
mail te sturen naar: mirjam.markesteijn@hggop.nl.
De uiterste datum van beslissing is zaterdag 18 december.
We vragen uw gebed voor het beroep, de gespreken dat
alles in afhankelijkheid van God mag plaatsvinden. Wilt u
een blijk van meeleven geven dat kan: fam. R.F. de Wit,
Lange Haeg 120, 3853 EJ Ermelo of per email:
predikant.kc@hervormd-ermelo.nl
Avonddienst
Om navolging te geven aan de regels die met ingang van
zondagmorgen 28 november in werking zijn getreden,
zullen de komende weken t/m 19 december de
avonddiensten alleen te volgen zijn via de livestream. En
zullen er in deze diensten geen gemeenteleden worden
uitgenodigd.

Vrouwengebedskring
Dinsdag 7 december om 9.00 uur is er de maandelijkse
vrouwengebedskring in de Oude School.
Kerstpost
Ook dit jaar kunt u de post weer door ons laten bezorgen
voor € 0.50 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed
doel! De opbrengst is bestemd voor onderhoud 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 15 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 16 dec. wordt de post
gesorteerd! Laten we er met elkaar voor de 24-ste keer
een mooie actie van maken. Info: 0184-652032
Bijbelpakketten Friedensstimme
Zondag 5 december liggen er weer bijbelpakketten klaar
voor Friedensstimme om mee genomen te worden.
Helaas kon vorig jaar deze actie op deze manier niet
doorgaan. Hoe mooi is het dat wij als broeders en zusters
van christenen buiten Nederland, die het zoveel minder
hebben dan wij, weer de mogelijkheid hebben om
hen een mooi bijbelpakket te sturen. De kosten voor het
verzenden staan vermeld op de enveloppen.
Deze actie van harte bij u aanbevolen.
Kerkdiensten
Wanneer u aanwezig wilt zijn in één van de
morgendiensten in de kerk, en heeft u hiervoor geen
uitnodigingsmail ontvangen, neem dan even contact op
telefoonnummer 06-20935529 of stuur een mail naar
scriba@hggop.nl.
Agenda
Maandag 6 december
o 19.30 – 20.00: Avondgebed in de DakKAPEL
Dinsdag 7 december
o 09.00: Vrouwengebedskring (zie bericht)
o 12.45 – 14.00: Club groep 5
Woensdag 8 december
o 12.30 -13.30: Club groep 6
o 13.00 – 14.15: Club groep 7
Donderdag 9 december
o 19.30 – 21.30: Belijden is doen
Vrijdag 10 december
o 13.30 -15.00: Club klas 3 & 4

