
GEBEDSKALENDER zondag 4 december  ~ 2e Advent ~ zondag 11 december  ~ 3e Advent  ~ zondag 18 december  ~ 4e Advent  ~
Vandaag is het 2e advent. We mogen stilstaan bij In deze periode van verwachting mogen we Gods Laten we vol verlangen en verwachting uitzien

Hervormde gemeente het thema " Onze Vader '  in de Focusdienst. trouw aan ons horen in de diensten die worden naar de wederkomst van onze Heer en Heiland.
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland We bidden dat de diensten van vandaag tot gehouden. We bidden dat onze broeders en zusters

opbouw zullen zijn van ons geloof. die onderdrukt worden, dit ook mogen ervaren. maandag 19 december
Morgenavond viert club Immanuël het

maandag 5 december maandag 12 december kerstfeest. We bidden dat de leiding en de
We bidden voor alle gezinnen. In het bijzonder voor Dank voor de nieuwe mensen in ons dorp die deelnemers een gezellig en sprankelend
de kinderen die opgroeien in armoede. onze gemeente hebben gevonden. Mogen zij zich kerstfeest mogen beleven met elkaar.

snel thuis voelen en opgenomen weten in het
Ook willen we bidden voor de Vrouwenbijbelstudie. kerkelijke werk. Bid ook voor hen die nog dinsdag 20 december
Zij hopen op dinsdag- of donderdagmorgen bijeen zoekende zijn. Wilt u bidden voor hen die geraakt zijn door 
te komen. kanker? We vragen om een zegen voor het 

dinsdag 13 december kerstconcert dat vanavond in Waddinxveen ge-
    dinsdag 6 december Morgenavond vergadert de diaconie. Bid voor houden wordt, georganiseerd door 'Als kanker

We danken voor alle jongeren die betrokken zijn wijsheid en saamhorigheid, dat ze eensgezind je raakt'. 
bij de kerk. mogen beslissen over de zorg- en hulpvragen die Morgen komt de mannenvereniging bijeen. Ze 
We bidden voor hen als ze het druk hebben met op hen afkomen. Bid ook voor vrijmoedigheid om gaan verder met het bestuderen van het 
toetsen, tentamens en SE's. de diaconie aan te spreken als er hulp nodig is. bijbelboek Hosea. We vragen om een zegen

voor hen.
woensdag 7 december woensdag 14 december
Morgen is er een Open Focus Avond over het Morgen hoopt de werkgroep van de HVD een woensdag 21 december
thema ' Onze Vader '. Ook komt de werkgroep adventsviering voor de ouderen te organiseren. Morgen wordt op de Hoeksteen het kerstfeest
"Geloof en Homoseksualiteit" bijeen. We bidden hen een gezellige, gezegende viering gevierd. We danken dat de kinderen het Goede
We dragen beide bijeenkomsten aan God op. toe en zijn dankbaar dat het weer mogelijk is! Nieuws van de geboorte van Jezus mogen horen. 

donderdag 8 december donderdag 15 december donderdag 22 december
We danken voor het jongerenplatform van de EO: We bidden voor de jongeren. Vrijdag komen Rock In deze dagen voelen veel mensen zich alleen.
BEAM! Zij bereiken veel jongeren. We bidden Solid, Solid Friends en Credo bijeen en zaterdag Laten we in gebed en in praktische zin omzien 
dat hun werk tot zegen mag blijven zijn. is de Soos open. Wij danken voor al deze gelegen- naar elkaar.

heden die er zijn om elkaar te ontmoeten.
vrijdag 9 december vrijdag 23 december
Morgenavond komt Inside-Out bijeen. vrijdag 16 december In de kerstnacht wordt de gezamenlijke 
Het is mooi dat zoveel jongeren de ontmoeting We vragen een zegen over de voorbereidingen van dienst gehouden. We bidden voor een gezegen-

                       zoeken met elkaar en dat de leiding bereid is om de kerstnachtdienst, volgende week. de viering.
Bidden en danken er voor hen te zijn. Morgen vindt de verspreiding van het blad Kerst4ing

plaats. We bidden dat de boodschap van het blijde zaterdag 24 december
voor  en met elkaar. zaterdag 10 december evangelie in alle huizen van ons dorp gelezen wordt! Morgen mogen we het kerstfeest vieren. In de 

We zijn dankbaar voor de voedselbankjes. avonddienst mogen de kinderen van de zondags-
Bid dat het werk van de Voedselbank de juiste zaterdag 17 december school hierover zingen en vertellen.
mensen mag bereiken. We danken voor de kinderoppas waardoor het Laten we God hiervoor danken.

4 dec. t/m 21 januari 2023 En dat Giessenburg mag blijven geven. mogelijk is voor ouders om samen de dienst te
kunnen bijwonen. Ook bidden we voor de leiding, 
voor álle vormen van kinderopvang en pleegzorg.

Als je met 
Jezus 
wandelt,
hoef je in het 
nieuwe jaar 
niet te 
rennen.



zondag 25 december ~ 1e Kerstdag ~ zondag 1 januari  ~Nieuwjaarsdag ~ zondag 8 januari zondag 15 januari
Laten we in het jaar dat voor ons ligt, steeds danken Vandaag is er een doopdienst. We zijn dankbaar Op deze zondag gaan we ons voorbereiden op

Laat ieder het horen voor de kerk, voor de gemeenschap, dat wij daar voor Gods trouw en we zijn dankbaar dat het het Heilig Avondmaal. Laten we ons richten 

dat eens werd geboren bij mogen horen, wat een voorrecht dat is! teken en zegel van Zijn belofte deze morgen op het verlossingswerk van de Here Jezus.

de Heiland der wereld zichtbaar is. We bidden voor alle ouders dat zij

de Heer van 't heelal. maandag 2 januari hun kinderen voorleven in het volgen van de maandag 16 januari
Uit de gebedskalender van Open Doors: Here Jezus. We bidden met ZOA om bescherming van de

maandag 26 december ~2e Kerstdag ~ Aaron (Noord Korea) werkt in het geheim samen christenen in het noordoosten van Nigeria, waar
Laten we bidden dat we als gemeente van Christus met andere veldwerkers in een 'safehouse' buiten maandag 9 januari Boko Haram een islamitisch kalifaat wil stichten.
lichtdragers mogen zijn in onze donkere tijd. Noord-Korea om de ondergrondse kerk in dat We bidden voor 'Artsen Zonder Grenzen' die in Ook vragen we een zegen voor de vrouwen-
Laat zo je licht maar schijnen, land te steunen. Hij maakt zich echter grote zorgen Pakistan hulp bieden. 23 Miljoen mensen zijn ge- bijbelstudie ochtenden van dinsdag en donderdag.
bij alles wat  je doet over inspecties die de autoriteiten in de buurt uit- troffen door overstromingen. De artsen zijn naar 
zodat de mensen zeggen: voeren. Bid voor zijn veiligheid. verschillende regio's gestuurd om medische dinsdag 17 januari
"God is goed". hulp te bieden met mobiele klinieken. Morgen is er consistorievergadering. 

dinsdag 3 januari Bid voor de gesprekken van de ouderlingen
dinsdag 27 december Laten we bidden voor de mannenvereniging die dinsdag 10 januari met gemeenteleden over geloof, de Bijbel en
In ons gebed denken we aan alle mensen die zich morgen bijeen komt. Morgenochtend komen de peuters en moeders betrokkenheid bij de gemeente.
alleen voelen, dat zij Gods nabijheid mogen bij elkaar. Dat het een gezellige morgen mag We bidden ook voor de diaconie die morgen-
ervaren. We bidden ook voor hen die weduwe woensdag 4 januari worden. We vragen ook een zegen voor het avond bijeen komt. 
of weduwnaar zijn geworden, waarvoor deze tijd Morgen komt de kerkenraad bij elkaar voor moderamen dat 's avonds hoopt te vergaderen. In het kader van de 'Week van het gebed', is er
moeilijk is. een thema/bezinningsavond. We bidden woensdagavond een gebedsbijeenkomst in

om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. woensdag  11 januari zaal 1 van de Rank. We hopen dar er veel 
woensdag 28 december We zijn dankbaar dat we vanuit Alpha Nederland meebidders zullen zijn.
We bidden voor het Leger des Heils. Zij zijn bezig donderdag 5 januari een leidende rol mogen hebben in het opstarten 
met het project "Housing first". Ze willen dak- en We dragen het Focustraject aan God op. We bidden van Alpha in Israël. Alle materialen zijn vertaald woensdag 18 januari
thuislozen helpen aan een eigen plekje om ver- voor de diensten en de OFA's en de verschillende in het Hebreeuws en de eerste Joodse christenen We bidden om een zegen voor de V&T-avond
volgens met intensieve begeleiding hun proble- Focusgroepen, zoals bijv. de gesprekskring voor zijn getraind. Prijs God dat er inmiddels al op over 'De spiritualiteit in de liturgie', met ds. A.Plaisier.

men te gaan aanpakken. leidinggevenden ('Geloven op werkdagen'). verschillende plekken in Israël Alpha wordt gege-
ven en we de eerste vruchten zien. We zien uit donderdag 19 januari

donderdag 29 december vrijdag 6 januari naar wat God nog meer gaat doen. We bidden voor mensen die kampen met dingen,
We bidden voor hen die leiding geven aan ons Dank voor alle gezinnen in onze gemeente, die waar ze nog nooit over hebben durven praten.
land en onze gemeente Molenlanden. We bidden hun hart en deuren opengezet hebben om donderdag 12 januari Bid om moed en mensen met een luisterend
dat er bij de regering onderling meer respect komt pleegkinderen een veilig thuis te geven. Vrijdag is er weer een bijeenkomst van Rock Solid, oor en begrip aan wie ze dat durven toe 
voor elkaar. Solid Friends en Credo. Zaterdag komt Inside Out te vertrouwen.

zaterdag 7 januari bijeen. We bidden voor gezellige en leerzame 
vrijdag 30 december Volgende week start de 'Marriage Course'. Alle avonden voor de jongeren. vrijdag 20 januari
Uit de gebedskalender van Wycliffe: Op het Neder- maandagavonden in januari en 3 in februari komen Dank voor het werk van predikanten en 
landse kantoor hebben de verschillende afdelin- ze bijeen. We wensen hen een gezegende, vrijdag 13 januari kerkenraad en bid, dat zij steeds wijsheid mogen 
gen gewerkt aan de plannen voor het komende opbouwende tijd toe. Dank! Wij weten dat Hij naar ons luistert. 1 Joh.5:15 ontvangen om de gemeente in praktische en 
jaar. Bid voor wijsheid, kracht en zegen voor geestelijke zin te leiden.
het werk dat voor hen ligt. Ook gebedspunten aandragen? zaterdag 14 januari   

deze dan graag voor maandag 9 jan. sturen naar Zondag gaat de week van gebed van start. zaterdag 21 januari
zaterdag 31 december ~Oudejaarsdag ~                      annemarieverspuij@live.nl Het thema is 'Doe goed, zoek recht'. Morgen worden we in Brood en Wijn herinnerd
We bidden voor een rustige jaarwisseling.                          o.v.v.  gebedskalender We hopen dat er veel bidders zullen deelnemen. aan de grote liefde van onze Here Jezus.


