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NB  zondag 16 januari 2022 
Vandaag, zondag 16 januari gaat Ds. J. Kaai uit Giessenburg voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam. 
In de dienst zal er gezongen worden door Mireille Hengeveld, Jannie Korevaar en Camiel 
Groffen. 
 
Volgende week zondag 23 januari  hoopt onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor te gaan. 
In deze dienst zullen vier kinderen gedoopt worden.  
Ise en Romée van Rijswijk.  Dochters van Nienke Blom en Ronald van Rijswijk. 
Noa en Mick den Hartog. Dochter en zoon van Lotte Blom en Arjan den Hartog. 
 
U zult misschien denken, mag dat? Bij uitzondering wel, met een beperkt aantal mensen. 
Twee jaar geleden begon corona in ons land met de eerste lockdown op het moment dat wij 
twee kinderen wilden gaan dopen. Nu, twee jaar later, hebben zij een broertje en een zusje 
gekregen en mogen we dan eindelijk deze doopdienst houden. Met nog steeds alle 
restricties.  
Bij dopen gaat het echter ook om ons, als gemeente. De gemeente stelt zich ook 
verantwoordelijk voor het groeien en bloeien in geloof van de kinderen die wij gedoopt 
hebben. Daarom zullen deze zondag beide jeugdouderlingen zichtbaar zijn in de liturgie. Zij 
representeren u.  
Daarnaast kunt u ook van betekenis zijn. Hoe mooi zou het zijn als we in de dienst een 
aantal felicitaties van u aan de ouders en kinderen mogen ontvangen! We willen u daarom 
vragen om felicitaties op de maranathakerk-app te plaatsen, die ochtend. Dan zullen wij die 
voorlezen in de dienst. Voor wie dat niet mogelijk is; u kunt altijd uw felicitaties bij mij in de 
brievenbus doen. Wel graag vóór zondag 23 januari. Tijdens de dienst zal ook onze 
gemeente dan zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn. 
En natuurlijk vraagt u zich af: wie worden er dan gedoopt? Dat zijn Ise en Romée van 
Rijswijk en Noa en Mick den Hartog. Laten we hen met de app of op papier een warm 
welkom heten in onze gemeente en hen voor God brengen in deze dienst! 
 
Collecte 16 januari 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de plaatselijke evangelisatie. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze meelevende groet naar Fam. G. de Jongh. 
De bloemen worden weg gebracht door Petra Schreuders. 
 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Siem van Harten. 
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Geloofskracht  
Op de basisschool wordt gewerkt met thema’s en na de kerstvakantie is dat: ‘jong en oud’. 
Iedereen moest foto’s meebrengen van zichzelf als baby, maar ook van zijn of haar ouders 
als klein kind. En zo zaten wij een uur of wat te neuzen in de foto’s die ik heb uit mijn jeugd. 
Het was verwarrend. Dat blonde meisje kon ik toch zeker niet zijn? “Zij is heel anders dan jij!” 
Volgens mij valt dat wel mee. Zat er al vroeg in wat er nu nog steeds te zien is, maar ze had 
ook wel gelijk. Het jonge meisje is veranderd, groot geworden. Of, zoals 1Kor. 13: 11 het 
zegt: “Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik 
als een kind. Nu ik volwassen ben  heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.”  
En ben je er dan? Nee, nog lang niet. Uitgeleerd raak je nooit, zoals ook Paulus wist. Hij zet 
je snel met beide benen op de grond. Volwassen? Ja, dat zal dan wel zo zijn, maar Gods 
liefde en jouw groei gaan verder, zegt hij: “Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar 
straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig 
kennen, zoals ik zelf gekend ben.” (vers 12) 
Met die kinderfoto in je hand, kun je dan alleen nog maar concluderen dat je toen al had, wat 
je nu nog steeds nodig hebt; geloof, hoop en liefde. Dat is nooit veranderd. 
 
 
Kerkbezoek 
In de persconferentie van 14-1 zijn de groepsgrootte en diverse andere regels ongewijzigd 
gebleven. Daarom hebben we besloten om de huidige wijze van werken niet te wijzigen. 
Concreet betekent dit dat ook de komende twee zondagen de diensten digitaal zullen zijn.  
Bij het dopen op zondag 23 januari (een speciale dienst) zal een kleine groep genodigden in 
de kerk aanwezig zijn.  
De komende maand zullen alleen de digitale activiteiten doorgaan. Ook de Stigt blijft 
gesloten.  
We hopen op basis van de persconferentie van 25 januari en het advies van de PKN dat het 
mogelijk is om u weer te verwelkomen bij de school-kerk-gezinsdienst op 30 januari. 
Uiteraard hoort u in die week nader.  
Piet Aantjes, voorzitter 
 
Kerkomroep 
 
Vorige week zondag 9 januari viel de verbinding naar kerkomroep (en daarom ook naar 
Youtube) vanaf 10:15 uur weg. Vanaf dat moment was er alleen nog geluid te horen. 
Kerkomroep heeft via een mailing laten weten dat zij inderdaad met een storing te kampen 
hadden. Hierdoor is op Kerkomroep de dienst helaas niet terug te kijken. Op youtube is de 
dienst nog tot 10:15 beschikbaar gebleven. We hopen dat deze zondag alles weer normaal 
functioneert. 
Vr. groet Camiel Groffen 
 
 
Week van gebed voor de eenheid 
 
De eenheid van de christenen wereldwijd, daar is ook dit jaar weer een gebedsweek aan 
gewijd. Het thema is 'Licht in het duister'. Het thema is voorbereid door christenen in het 
Midden-Oosten. 
Wie (online) mee wil bidden en de bijeenkomst wil volgen kan op 
woensdagavond 19 januari om 19.30 inloggen op www.hervormdgiessenburg.nl  of via 
youtube ''wijzijnhg'' 
De gebedsbijeenkomst is ook op een later tijdstip terug te kijken.  
de liturgiecommissie 
 
WhatsApp Maranathakerk 

Wist U dat de leden van de Maranathakerk een app hebben op WhatsApp? 

http://www.hervormdgiessenburg.nl/
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Blijft U graag op de hoogte van 

allerlei activiteiten in onze 

gemeente of wilt U zelf graag 

nieuws of nieuwtjes over onze 

gemeente delen: meldt U dan aan 

bij een lid van het Moderamen! 

 

 

Er zijn zelfs al plannen om binnenkort de app te gaan gebruiken in een digitale 

kerkdienst….!! 

 
 
Data ter herinnering 
 
23 januari    Doopdienst 
30 januari    Kerk-School-Gezinsdienst  “Niemand is zoals jij”  
  


