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NB  24-12-2021 t/m 02-01-2022  
We hopen met elkaar via Kerkomroep of YouTube fijne diensten te hebben.  
 
Vrijdag 24 december 2021 
Kerstpraise voor kids online  
Hé jongens en meisjes, luister en doe je mee?  
Morgenavond, vrijdag 24 december om 19.00 is er weer een kidspraise, 
speciaal voor jou! De kidspraise is te volgen via de volgende 
link: https://m.youtube.com/channel/UCwGR-mUENI7dtm7smaEqkqA 
Samen met de band zingen we kerstliedjes en luisteren we naar het 
verhaal van de herders. Kijk je mee?  
 
Vrijdag 24 december 2021 
21.30 uur gezamenlijk kerstnachtdienst vanuit de Hervormde kerk. Voorgangers Ds. J. 
Holtslag en Ds. Y. Pors. Met medewerking van The New Adams Family.  
Deze dienst zal online uitgezonden worden. U kunt de dienst meebeleven via Kerkomroep  
van de Hervormde Kerk Giessenburg of  
https://www.youtube.com/channel/UC-ALxuLUf_x0CL0cEhB8XNw 
 
Zaterdag 25 december 2021  Eerste Kerstdag 
09.30 uur  In de Kerstmorgendienst gaat onze eigen predikant Ds. Yvette Pors voor.   
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Joop Eikelenboom. 
In de dienst zal er gezongen worden door Monic Slingerland, Annette van Maanen en Wout 
Schakel. 
 
26 december 2021 Tweede Kerstdag 
09.30 uur. Voorganger Ds. E. Hempenius uit Barneveld. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Gerit Wemmers. 
In de dienst zal er gezongen worden door Ageeth Slob, Annette van Maanen en Ad 
Krijgsman. 
 
31 december 2021 Oudejaarsavonddienst 
19.30 uur  In deze dienst gaat onze eigen predikant Ds. Yvette Pors voor.   
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Anja Breedijk. 
In de dienst zal er gezongen worden door Corry en Casper vd Berg en Kees Aantjes. 
 
2 januari 2022 Nieuwjaarsdienst 
09.30 uur  In deze dienst gaat onze eigen predikant Ds. Yvette Pors voor.   
In deze dienst zullen Leonie Veldhuis, Piet en Ard Schakel samen met organist Adam de 
Goei de muziek en zang verzorgen. 
 
Verderop in de nieuwsbrief vindt u de liturgieën 
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Geloofskracht  
Corona maakt de meesten van ons zo langzamerhand moedeloos. Wat nu nog te doen met 
de kinderen? Hoe houd ik de zaken financieel nog overeind? Wat mag er nu weer niet? Ik 
ken de gevoelens inmiddels maar al te goed en die depressie heb ik ook al gehad. Fijn, die 
kerstdiensten voor een lege kerk zonder feedback! Geen idee hebben of je het wel goed 
doet omdat je niemand spreekt. Ik heb daarom besloten om het er inhoudelijk met kerst in 
elk geval niet al te veel over te hebben. Onze Verlosser is geboren en dat moet worden 
gevierd. 
Corona maakt ook moedig. Bijvoorbeeld wanneer het inmiddels veel bekritiseerde kabinet 
een pro-actieve houding neemt en alsnog een harde lockdown afkondigt. Of wanneer ik 
mensen zie die binnen de geldende regels er toch het beste van proberen te maken met 
warme initiatieven en elkaar niet uit het oog verliezen. Ik zie moed ontstaan in de grenzen 
die we opzoeken als we proberen om met elkaar te praten over alle morele dilemma’s die 
een pandemie met zich meebrengt. Over kwaliteit van leven, risico’s en keuzevrijheid. 
Corona is daarmee niet langer een kwestie van gezondheid, maar volgens mij ook een 
sociale kwestie aan het worden; mensen betrekken elkaar niet alleen in medische kwesties 
(“Ik merkte niks van die prik!” “Nou, de buurvrouw en ik, we hebben wel drie dagen lamlendig 
rond gelopen!”), maar we durven ook onze meningen te delen over existentiële zaken (‘Aan 
mijn lijf geen polonaise.” “En ik dan?”). 
Dus al zijn we het spuugzat en willen we niet meer, we hebben iets gewonnen. Moed om ons 
uit te spreken. Ruimte om de nuance weer op te zoeken. Kaders te herzien en opnieuw te 
plaatsen. En al zal de realiteit nooit simpel worden, met een beetje lef begint de toekomst nu. 
Ik wens u goede kerstdagen en een gezegend 2022 
Yvette Pors 
 
Collectes 
De eerste collecte voor de diaconie kunt u overmaken op de rekening van de diaconie: 
Banknummer : NL69 RABO 0321 7025 14 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Giessenburg 
 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds.  Dit kunt u overmaken op de rekening van de kerk: 
banknummer : NL24 RABO 0321 7009 96 t.n.v. Gereformeerde Kerk Giessenburg    of 
                        NL54 INGB 0000 3039 19  t.n.v. Gereformeerde Kerk Giessenburg  
 

- Collecte Kerstmorgen, zaterdag 25 december. 
De opbrengst van de eerste collecte is voor de Kerstcollecte van Kerk in Actie: Geef licht 
aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon 
drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de 
uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden 
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in 
Actie vluchtelingen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner 
Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en 
drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op 
een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en 
wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende 
minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de 
voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke 
dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in 
vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging 
uitgedeeld. Kijk voor meer informatie op de website van Kerkinactie of klik hier. 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee?  
 

- Collecte Tweede Kerstdag zondag 26 december 
De opbrengst van de eerste collecte is voor het project van Tearfund dat wij al langere tijd 
ondersteunen: Project wederopbouw Syrië.  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/kerstcollecte-kerk-in-actie-kinderen-in-de-knel/
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Dit project helpt slachtoffers van oorlog en geweld in het Midden-Oosten hun leven weer op 
te bouwen. Met dit project worden per jaar tenminste 200 boeren en hun families 
geholpen. De lokale kerk in Syrië helpt bij het identificeren van de meeste kwetsbare 
boerenfamilies, het uitdelen van benodigdheden en houdt toezicht op de voortgang van het 
project. Kijk voor meer informatie op de website van onze kerk onder Diaconie of klik hier. 

 
- Collecte Nieuwjaarsdienst 2 januari 2022 

De opbrengst van de eerste collecte is voor het huiskamer project van het Leger des Heils.  
In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich sterk eenzaam en dit aantal zal helaas verder 
toenemen door de coronacrisis. Weinig inkomen, een slechte gezondheid of echtscheiding 
zorgen ervoor dat volwassenen én kinderen zich eenzaam voelen, met alle gevolgen van 
dien. Het Leger des Heils heeft door heel Nederland buurthuiskamers. Het doel van de 
buurthuiskamer is om mensen uit de directe omgeving uit een sociaal isolement te halen of 
dit isolement te voorkomen. De buurthuiskamer is toegankelijk voor iedereen, het is dé plek 
waar buurtbewoners elkaar leren kennen en de buurt versterkt wordt. Mensen kunnen er 
terecht voor een maaltijd of spelletje, hulpvragen, een gesprek over zingeving of bijvoorbeeld 
tweedehands kleding. Gezien de nood en groeiende vraag wil het Leger des Heils de 
komende jaren het aantal buurthuiskamers met 100 plekken uitbreiden.  
 
Bloemen 25 december  
De bloemen van deze Kerstdag gaan met onze hartelijke felicitaties voor hun 25 jarig 
huwelijksjubileum naar br. en zr. Gertjan en Sonja van Pelt-van Heukelum 
De bloemen worden weg gebracht door Gerie de Rover.   
 
Bloemen 26 december  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar zr. J. vd Berg,  
De bloemen worden weg gebracht door Lijda Aantjes. 
 
Bloemen 2 januari 2022 
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar Fam. H. Kakes. 
De bloemen worden weg gebracht door Jannie van Harten. 
 
Snoepgroeten 
De snoepgroet gaat op zondag 26 december met onze hartelijke groetjes naar Lars Klop.  
 

 

 

https://giessenburg.protestantsekerk.net/project_diaconie/
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Vrijdag 24 december 2021 Kerstnachtdienst  
 

- Muziek voor de dienst  
- Verlangen naar vrijheid - Reyald Bogerd  
- Stil gebed  
- Votum en groet  
- Samenzang: gezang 138:1,3,4 1 Komt allen tezamen, 
- Gebed  
- Schriftlezing: Lukas 2:1-20 (NBV 
- Muzikaal intermezzo - Wonderful, merciful Savior 
- Verlangen naar vrijheid - Reyald Bogerd 
- Samenzang: gezang 143: 1,2,3  Stille nacht, heilige nacht!  
- Overdenking  
- Samenzang: NLB 503: 1,2,3,4   Wij staan aan een kribbe, 

aanschouwen de bron. 
- Verlangen naar vrijheid - Reyald Bogerd  
- Samenzang: Ik zie uit naar de Heer 
- Dankgebed  
- Collectemoment  
- Samenzang: Ere Zij God 
- Zegen  
- Luisterlied: Licht in de nacht 

 
 
Zaterdag 25 december 2021 Eerste Kerstdag 
 

- Mededelingen  
- Kaarsen ontstoken  
- Lied 477: 1, 2  
- Votum en groet  
- Gebed  

“De vergeetachtige engel”  
- Muziek: “Kerstengel”, Elise Mannah  

https://youtu.be/1CxH3dqcngU  
- Gebed  
- Lied 469: 1, 5, 6, 7  
- Schriftlezing: Lk. 2: 1-20  
- Lied 479: 1, 4  
- Overweging  
- Lied 98: 1, 3  
- Gebeden  
- Onze Vader  
- “De vergeetachtige engel”  

  -     Lied 481: 1, 3  
- Zegen  

Amen  
- Licht in de nacht (filmpje opgenomen vorig jaar)  

  

  

https://youtu.be/1CxH3dqcngU
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Zondag 26 december 2021 Tweede Kerstdag  
 

- Orgelspel  
- Mededelingen 
- Stil gebed 
- Votum en zegengroet 
- Lied 121: 1,4 
- Lezen Jesaja 11: 1-10 
- Gebed 
- Lied 1010  Geef vrede Heer 
- Woorden van Leven  Matteüs 22: 37-40 
- Lied 314: 1,3  Here Jezus om uw woord 
- Gebed om Verlichting door de Geest 
- Lezen Openbaringen 21 : 1-4 
- Lied 766   Ik zag een nieuwe hemel 
- Lezen Openbaringen 22: 10-21 
- ELB Lied 96  En de Geest en de bruid zeggen kom 
- Verkondiging 
- Lied 98: 1,4 
- Gebeden 

Voorbeden, stil gebed, onze Vader 
- Lied 415  Zegen ons algoede 
- Zegen 

Amen 
 
 
31 december 2021 Oudejaarsavonddienst  
 

- Orgelspel  
- Mededelingen 
- Lied 31: 1, 4  
- Votum en groet  
- Gebed 
- Lied 512: 1, 2, 3, 4, 5  
- Gebed  
- Schriftlezing: Psalmen 31  

vers 16: in uw hand liggen mijn lot en mijn leven. 
Oude vertaling: in uw hand zijn mijn tijden.  

- Lied 31: 12  
- Overweging  
- Lied 31: 19  
- Gebeden  
- Lied 259  
- Zegen  

Amen 
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2 januari 2022 Nieuwjaarsdienst  
 

- Orgelspel  
- Mededelingen  
- Lied 40: 1  
- Votum en groet  
- Gebed  
- Lied 520: 1, 2, 3, 4  
- Gebed  
- Kinderlied: ELB 478   Zingen maakt blij  
- Eerste Schriftlezing: Jes. 60: 1-6  
- Lied 526: 1  
- Tweede Schriftlezing: Matt. 2: 1-12  
- Lied 520: 5, 6, 7  
- Overweging  
- Lied 506: 1, 2  
- Gebeden  
- Onze Vader  
- Lied 993: 1, 3, 4, 7  
- Zegen  

Amen  

 

 
Nieuwsbrief 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief vóór vrijdag 7 januari 20.00 uur inleveren bij de makers 
van de nieuwsbrief, e-mail:   Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com 
 
 
 
 


