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NB  zondag 9 januari 2022 
Vandaag, zondag 9 januari gaat Mw. N. Rijneveld – Schep uit Lopik voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Joop Eikelenboom. 
In de dienst zal er gezongen worden door Manuela de Pater, Annette van Maanen en Piet 
Aantjes. 
 
Volgende week zondag 16 januari  hoopt Ds. J. Kaai voor te gaan. 
 
Collecte 9 januari 2022  
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 diaconie – Dorcas, noodhulp Jemen 
In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog. Een van de gevolgen is dat miljoenen mensen 
hongerlijden. De Verenigde Naties omschrijven de situatie in Jemen als de grootste 
humanitaire crisis van dit moment. Dorcas werkt sinds 2019 in Jemen en heeft zich in die 
periode vooral gericht op noodhulp. In november 2021 heeft Dorcas zich officieel in Jemen 
kunnen laten registreren als hulporganisatie.  De registratie in Jemen biedt Dorcas meer en 
betere mogelijkheden voor het bieden van zowel noodhulp als duurzame hulp. ‘We mogen 
nu bijvoorbeeld een kantoor oprichten en een bankrekening openen. Dat is belangrijk als je 
projecten met eigen personeel wilt uitvoeren. En door onze directe aanwezigheid krijgen we 
een duidelijker beeld van de situatie. We kunnen dan beter inspringen op plekken waar nog 
weinig hulp geboden wordt en we kunnen dus daadwerkelijk veranderingen teweeg 
brengen’. Meer informatie kunt u vinden op www.dorcas.nl 
 
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze meelevende groet naar Fam. M.J. vd Broek,  
De bloemen worden weg gebracht door Anneke en Ben Vonk. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Esmee Hengeveld. 
 
De beste wensen voor het nieuwe jaar….. 
Hoe vaak hebben we die woorden al uitgesproken? Ik denk terug aan een eerste zondag in 
een nieuw jaar waar na de dienst deze woorden klonken in de Ontmoetingsruimte. Hoe 
anders beleef ik die woorden nu. In een donkere maand waarin we nauwelijks op bezoek 
mogen. Waarin we horen van ziekte, van ondernemers die het moeilijk hebben en zoveel 
ander leed dat we zien of waarover we horen. Het licht van Kerst lijkt ver weg. En toch is juist 
deze tijd een belangrijke tijd om te getuigen van de hoop die in ons is. Dat we op weg zijn 
naar een betere wereld.  
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Ik wil uw gebed vragen voor uw predikant en uw kerkenraad. Door COVID zijn er 
beperkingen aan het bezoekwerk en aan het samenkomen. De kerk is bijna leeg op zondag. 
Verdriet en zorg worden minder opgemerkt. Schoorvoetend zoeken naar wat er gedaan kan 
en moet worden, iedere keer weer. Omzien naar elkaar is harder nodig dan ooit. 
Laten we als lichtbrengers het Licht van Kerst doorgeven aan ieder om ons heen, ja 
wereldwijd!  
Gezegend Nieuwjaar! 
Piet Aantjes, voorzitter van de kerkenraad 
 
Vrijwilligers gezocht 
Helaas komt Corona en quarantaine de laatste tijd weer veel meer voor. Via de Diaconale 
Hulpdienst Giessenburg bereikte ons het verzoek of er in Giessenburg vrijwilligers zijn die 
voor een korte periode boodschappen willen doen voor mensen die nu met corona te maken 
hebben. Mensen die even door Albert Heijn in Giessenburg willen lopen voor boodschappen. 
Bezorgen hoeft niet, dat doet AH. Gewoon naast je eigen boodschappen een karretje vullen 
voor een ander die even in quarantaine zit of positief getest is. AH bezorgt die 
boodschappen thuis en het geld kan achteraf overgemaakt worden. Als u hierin iets voor uw 
naaste wil betekenen dan heel graag een mailtje of belletje naar Ine van der Laar: 06-
19472143 / ine@vanderlaar.com. Alvast hartelijk dank. De diaconie. 
 
Nieuwsbrief 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief vóór vrijdag 14 januari 20.00 uur inleveren bij de makers 
van de nieuwsbrief, e-mail:   Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com 
 


