Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Donderdag 13 januari
19.30 uur: ds. D. Zoet, Bijbellezing Genesis 21:1-7
Zondag 16 januari
09.30 uur: ds. D. Zoet
18.30 uur: ds. D. Zoet
Collecten
1. GDC, diaconale projecten Malawi
2. Kerkvoogdij
3. Onderhoud pastorie
Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes
De collecten worden gehouden bij de uitgang van de kerk. Tevens kunt u gebruikmaken van de
Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. Bovenaan de
gemeenteberichten vindt u de bankgegevens. De collecten worden hartelijk in uw
offervaardigheid aanbevolen.
Uitzending van de kerkdiensten
De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of de uitzending van een kerkdienst op
donderdag, zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl.
Via onze website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.
De Rank
De aula in De Rank is ingericht om de diensten in de kerk via een groot scherm te volgen. U
kunt zich aanmelden voor een plaats in De Rank bij Evelien van Lagen-Muis. Dit kan per mail,
evelien@top360.nl, of via het telefoonnummer 06-13 14 50 49.
Kinderoppas
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in De Rank.
AGENDA
Donderdag 13 januari:
Zaterdag 15 januari:
Zondag 16 januari:
Maandag 17 januari:
Dinsdag 18 januari:
Dinsdag 18 januari:
Woensdag 19 januari:
Woensdag 19 januari:
Woensdag 19 januari:
Donderdag 20 januari:

Bijbellezing
Jeugdvereniging Daniël
zondagsschool
catechisatie
catechisatie
contactmiddag
moedermorgen
belijdeniscatechisatie
mannenvereniging
uitzending kerkdienst

Bijbellezing
Donderdag 13 januari om 19.30 uur hopen we weer een Bijbellezing in het midden van de
gemeente te kunnen en te mogen verzorgen. De stof voor de prediking is dan Genesis 21:1-7.
Eindelijk worden Abraham en Sara verblijd met de geboorte van de zoon van de belofte, Izak.
De Heere houdt ondanks alles getrouw Zijn Woord!

Jeugdvereniging Daniël
Zaterdagavond komt om 20.00 uur de J.V. “Daniël” bij elkaar in De Rank. Inloop vanaf 19.30
uur. Ben je 18 jaar of ouder, dan ben je, ook wanneer je nog nooit bent geweest, van harte
welkom!
Catechisatie
Zo de Heere het geeft, hopen we jullie weer op maandag 17 en dinsdag 18 januari op de
catechisaties te ontmoeten. De leerstof staat op bladzijde 29.
Contactmiddag 18 januari - Evangelisatie op de toendra
Graag heten we u welkom voor de volgende contactmiddag van dinsdag 18 januari a.s. in ons
verenigingsgebouw De Rank. U bent vanaf 14.00 uur welkom.
Voor een goede voorbereiding van de middag spreken we graag het volgende met u af:
- Zij die er de vorige keer ook waren, behoeven zich niet opnieuw aan te melden.
- Was u er de vorige keer wel en kunt u nu niet, dan dient u zich af te melden.
- Komt u voor de eerste keer, dan s.v.p. aanmelden.
- Aanmelden/afmelden via J. de Koning, telefoon 0577-461862 of via de mail:
j.de.koning@kliksafe.nl
- Aanmeldingen a.u.b. uiterlijk vrijdag 14 januari a.s.
Op deze manier weten wij precies op wie we kunnen rekenen.
Voor de pauze hoopt onze predikant, ds. Zoet, verder te gaan met de geschiedenis van de
genezing van de blindgeborene (Johannes 9).
Na de pauze houdt de heer G.J. Noorman, directeur van Friedensstimme, een presentatie over
evangelisatie op de toendra en in Siberië.
In onze gemeente wordt twee keer per jaar een actie gehouden voor Bijbelverspreiding in
Rusland door evangelisten, die door Friedensstimme worden gesteund.
Voor de volledigheid nog even de indeling van de middag:
14.00 uur:
Inloop met koffie/thee
14.30 uur:
Opening en meditatie door ds. D. Zoet
15.15 uur:
Pauze met koffie/thee
15.30 uur:
Presentatie Stichting Friedensstimme
16.30 uur:
Sluiting
We zien uit naar uw aller komst. Iedereen, van welke leeftijd ook, is welkom. Graag tot ziens.
De datum voor de volgende contactmiddag is bij leven en welzijn 15 februari 2022. Houdt u
deze datum alvast vrij?
Voor aanmelding, vragen of suggesties, of als u vervoer wenst, kunt u terecht bij J. de Koning,
tel. 0577-461862.
Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’
Op woensdag 19 januari 2022 hoopt de mannenvereniging weer bijeen te komen. We
beginnen om 19.45 uur in het kerkelijk centrum De Rank te Garderen. Het betreft een
huishoudelijke vergadering. Voor de pauze zijn er bestuursverkiezingen. Genesis 31 vers 1 tot
en met 21 is aan de orde van behandeling. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom!
Uitzending kerkdienst
Op donderdag 20 januari zal er om 19.30 uur voor u een kerkdienst worden uitgezonden.

VAN UW KERKVOOGDIJ
Notabelenverkiezing
Zondag 9 januari 2022 is de heer J. Kieft bevestigd geworden als diaken in onze gemeente en
afgetreden als notabel.
In verband hiermee krijgen de stemgerechtigde lidmaten van onze gemeente gelegenheid
namen in te dienen bij de secretaris van de kerkvoogdij, tot en met vrijdag 21 januari 2022
(schriftelijk en leesbaar ondertekend). Adres: Hogesteeg 19, 3886 MA te Garderen of e-mail:
secretaris@hhggarderen.nl.
Verantwoording december 2021
Collecten:
€ 1.923,20 gewone collecten
€ 357,10 verbouwing De Rank
€ 381,20 onderhoud kerk
€ 137,90 huwelijksdienst Van Dam-van Wijngaarden
€
50,00 vrijwillige bijdrage in collecte 25-12-2021
€ 100,00 vrijwillige bijdrage in collecte 01-01-2022
Via Scipio:
€ 324,40 gewone collecten
€
73,90 verbouwing De Rank
€
25,00 onderhoud begraafplaats
€
72,60 onderhoud kerk
€
69,00 Verjaardagsfonds
Giften/collecten via de bank:
€ 7.570,00 kerkvoogdij 2 x € 1.000, 1 x € 700, 2 x € 500, 1 x € 350, 1 x € 300, 4 x € 250, 3 x
€ 200, 3 x € 150, 1 x € 120, 4 x € 100, 1 x € 85, 1 x € 60, 1 x € 55, 5 x € 50, 6 x € 30, 2 x € 10
€ 250,00 vrijwillige bijdrage overbetaling 1 x € 200, 1 x € 50
€ 1.000,00 verbouwing De Rank
€ 115,00 onderhoud begraafplaats
€ 2.000,00 speciaal doel
€
85,00 verjaardagsfonds 1 x € 50, 1 x € 30, 1 x € 5
€
50,00 begraafplaats via koster
€
8,15 begraafplaats in giften bus
€ 537,50 catechisatiebussen
€ 180,00 verjaardagsfonds november-december
Via ds. D. Zoet:
€
30,00 kerkvoogdij (november)
€ 150,00 kerkvoogdij 2 x € 50, 1 x € 40, 1 x € 10
€
50,00 begraafplaats
€
20,00 jeugdwerk
Namens de kerkvoogdij heel hartelijk dank.
OVERIGE BERICHTEN
Bibliotheek De Rank
In verband met de huidige coronamaatregelen is de bibliotheek in De Rank op de dinsdag- en
vrijdagavonden gesloten. In plaats daarvan zal zij geopend zijn op de zaterdagmiddagen van
14.00 tot 16.00 uur.

Vrijwilligershulp
Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp
van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u
contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail
elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.
Dankbetuiging
Met dankbaarheid en verwondering aan onze God de Vader, Die ons kracht en ondersteuning
heeft gegeven, rondom het ziekzijn en overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame
(schoon)moeder en oma, willen we een ieder bedanken voor al het medeleven en de gebeden.
Deze zijn ons tot grote steun geweest.
Familie Joh. van de Ruitenbeek (Meerveld)
Adullam
De oliebollen- en appelbeignetsactie heeft € 1.724,49 opgebracht. Alle vrijwilligers die
geholpen hebben om deze actie goed te laten verlopen, willen we hartelijk bedanken voor hun
hulp. Het ophalen en wegbrengen van de bestellingen mocht allemaal vlot gaan. Boven alles
danken we de Heere voor Zijn bewarende en zorgende hand tijdens de gehouden actie. We
wensen alle bewoners, personeel en alle betrokkenen van Adullam, nu er weer een nieuw jaar
begonnen is, van harte Gods zegen toe.
Adullam Comité Uddel/Garderen
Adullam winkeltje ’t Kroontje
Voor al uw fotokaarten, handgemaakte cadeauartikelen en nog veel meer... Wij zijn geopend
van maandag t/m vrijdag van 10.00-15.00 uur.
Voor bestellingen van ondergoed en nachtkleding en voor de aanschaf van wens- en
condoleancekaarten, Paleisweg 2b, 0577-407338.
UIT DE PASTORIE
Bede om waar gebed
Trouwe Vader,
Als ik nader
Voor Uw heilig aangezicht.
Als ik kniele.
Schenk mijn ziele
Uw vertroostend, heerlijk licht.
Dierb're Heiland,
Schenk m' Uw bijstand.
Als ik tot de Vader kom
Sla mij gade,
In genade,
Uit Uw hemels heiligdom.
Geest des Heeren,
Wil toch weren.
Wat niet is naar Uwen wil.
O, bid mede
In mijn bede,

Maak het om en in mij stil!
God Drieënig,
Geef mij menig
Waar en kinderlijk gebed;
Al het spreken
In mijn smeken
Uit mijzelve
is besmet.
't Ware vragen,
't Smeken, klagen,
Dat bij U verhoring vindt,
Wekt Gij, Heere,
Tot Uw ere,
In het harte van Uw kind.
Gij zult horen
En verhoren
Elke beê door U gewekt.
En haar geven
Wat voor ’t leven
Tot een eeuw'ge zegen strekt.
Maak mij stille.
Naar Uw wille,
Als mijn bede tot U stijgt.
Geef m' in 't smeken,
Heer', een teken.
Dat Uw oor zich tot mij neigt!
Als ik nader,
O, mijn Vader,
En ik voor U nederkniel,
Laat mijn vragen
U behagen;
Geef die zegen aan mijn ziel.
Ten slotte
Geliefde gemeente, het nieuwe jaar is nog maar twee weken oud. Het is nu nog steeds
genadetijd. Die krijgen we samen van de Heere. Ik zie ernaar uit om in die genadetijd komende
zondag in uw midden het Woord van de Heere weer te mogen brengen. Het doet mij steeds
goed u en jou te ontmoeten in de werkplaats van de Heilige Geest. Weet u, jij een betere plaats?
We bidden dat de bediening van de verzoening tot een rijke zegen zal gesteld worden. Voor
ouderen, jongeren en kinderen, ja voor iedereen. Want er is geen groter en hoger goed, dan de
Heere te mogen vrezen.
Ontvang een hartelijke groet van ons allen,
uw en jouw fam. ds. Zoet

