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NB  zondag 6 maart 2022 
Vandaag, zondag 6 maart  gaat Ds. L. de Jong uit Rotterdam voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei. 
Vanmorgen is er ook Kindernevendienst. 
 
Woensdag 9 maart Biddag hoopt onze eigen predikant Ds. Yvette Pors voor te gaan. De 
dienst is om 19.30 uur. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Anja Breedijk. 
 
Volgende week zondag 13 maart  hoopt in de morgendienst Ds. A. Noordam uit Dordrecht  
voor te gaan. In de avonddienst gaat Ds. mw. A. van Geerenstein uit Rhoon voor. 
 
Collect 6 maart  2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in actie. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Collecte 6 maart – Kerkinactie.  Met zusters werken aan gezond eten in Rwanda 
Vandaag collecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig 
ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent 
van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig 
rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden Deze zusters 
trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst 
uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, 
eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Na de 
training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Een getrainde boer kan zijn kinderen 
daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt 
klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro. 
Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel! 
Meer informatie is te vinden op de website van Kerkinactie. 
 
Collecte 9 maart – Justdiggit, cooling down the planet 
Justdiggit is een organisatie die de wereld ervan bewust wil maken dat ‘nature-based 
solutions’ dé sleutel zijn tot het terugdraaien van klimaatverandering, en iedereen inspireren 
om hieraan bij te dragen. De afgelopen 10 jaar hebben ze bewezen dat het mogelijk is om 
gedegradeerde landschappen in sub-Saharaans Afrika snel en duurzaam te vergroenen. Nu 
gaan ze de volgende fase in: disruptive regreening.  Hierbij worden vergroeningsprojecten in 
Afrika gerealiseerd waarbij traditionele, makkelijk toepasbare technieken worden ingezet om 
landschappen op grote schaal te herstellen. Vervolgens zetten we media, data en 
technologie in om de kennis van deze technieken verder te verspreiden en om op te schalen.  
Kijk voor meer informatie op de website van justdiggit 
 
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar zr. M. Kraaijeveld. 
De bloemen worden weg gebracht door Jannie van Harten. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Jeray Antelo. 
 

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/landbouwprogramma-zendingsdiaconessen/
https://justdiggit.org/nl/
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Mededelingen vanuit de gemeente 
Er zijn gemeenteleden ziek thuis of met veel zorgen om elkaar. Wij wensen een ieder heel 
veel kracht, sterkte  en gezondheid toe. Laten we met elkaar meeleven en om elkaar heen 
staan bij ziekte en zorg en omringen door onze gebeden. 
 
Veertigdagentijd. Bij de dienst van 6 maart  
De hongerige voeden. Het is altijd al actueel geweest, maar nu komt het wel heel dichtbij. 
Prijzen voor voedsel worden steeds hoger. Gezond eten is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend meer. Door er in de veertigdagentijd wat bewuster mee om te gaan, lossen 
we dit (wereldwijde) probleem niet op, maar vele druppels op een gloeiende plaat….  
Deze week vragen we u te delen van uw voedsel. Bak samen een brood, een taart of nodig 
eens iemand uit om bij u te komen eten. De diaconie zal het collectedoel van deze week 
toelichten en misschien kunt u ook zelf iets bedenken wat te maken heeft met dit werk van 
barmhartigheid. Deel uw verhaal. Mondeling of via de app; laat het elkaar weten, zodat we in 
verbondenheid naar Pasen toeleven.  
De biddagdienst zal gaan over duurzaamheid. Ook daarin kunnen we niet alles betekenen, 
maar wel een klein beetje. Laten we ons bewust blijven van wat beter kan!  
  
Liturgische schikking 
Dit jaar staat er in de veertigdagentijd wekelijks een liturgische schikking naar aanleiding van 
een tekstgedeelte uit de bijbel. Tekst voor deze week is Lucas 4:1-13.  
Kernwoorden uit deze tekst: op de proef gesteld worden - tegenstand - toewijding aan God. 
De mens wordt op de proef gesteld. Er wordt gesproken over drie vergezichten, maar die 
leiden niet naar waar het om gaat. Er staat: de mens leeft niet van brood alleen. In de 
schikking vindt u in een grassenstructuur tarwe-aren als verwijzing naar die zinsnede. Ook 
vinden we er de primula die als Nederlandse naam hemelsleutels draagt en deze 
symboliseert in de schikking dat waar het om gaat, betekenisgeving. 
Meditatieve tekst  
 Er is een veelgebruikte oefening waarbij iemand zich vanaf een tafel achterover in de 
opvangende armen laat vallen. Een oefening in vertrouwen. Voor we het weten laten we ons 
vallen in de armen van bestaanszekerheid: 
-              Dagelijks brood, 
-              Onze positie, 
-              Macht. 
Jezus vestigt echter de blik op waar het om gaat. 
God is de betrouwbare en heeft de tijden in de hand. 
God komt de aanbidding toe! 
 
Geloofskracht 
Eén van de eerste slachtoffers van D-Day was een Britse soldaat. Hij was twee weken 
daarvoor vader geworden van een dochtertje, maar had haar nooit gezien. Hij stierf op één 
van de stranden van Normandie.  
Zonder zijn inzet en offer waren we niet opgegroeid in een vrij land. Canadezen, Polen, 
Russen, Amerikanen en Britten hebben Nederland iets groots geschonken. Hun offers 
hebben ons land, en Europa, gevormd. 
Zulke offers brengen wij (nog) niet. Misschien omdat we Oekraïne minder als bondgenoot 
zien? Misschien omdat we bang zijn voor de waanzin van Vladimir Poetin? We zien de 
rolkoffers, we voelen de angst door de beelden heel dichtbij, maar we wachten af. Stellen 
sancties die ons zo min mogelijk raken. We sturen Stingers, maar willen graag de 
vrachtwagenchauffeurs hier houden, omdat we anders problemen krijgen met bevoorrading. 
We kiezen wat voor nu het meest oplevert en het minst kost. En ik vraag me af: waartoe zijn 
we eigenlijk wel bereid? Is dit de oorlog van keuzes die we zelf willen bepalen? Kún je in een 
oorlog nog zelf bepalen wat je bereid bent op te geven? 
De olifant in de porseleinkast is natuurlijk die energie. Je draait de financiële kranen dicht, 
maar blijft het tirannieke land met 60 miljard per jaar spekken omdat je er warmpjes bij wilt 
blijven zitten. Dus de kogel die de mens vermoord zou zomaar kunnen zijn betaald door….? 
Wat zijn onze steunbetuigingen dan nog waard?   
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Ik vraag me af waartoe ik bereid ben. Ik vraag me af hoe we ons verhouden. Ik vraag me af 
wat hier gebeurt en hoe recht onze ruggen zijn. Het verwart me. Deze zondag preekte ik dat 
balk en splinter uit hetzelfde hout gesneden zijn. En het blijkt verwarrend genoeg best zo te 
zijn. Daarom bid ik, dat we ons als christenen blijven beseffen wat recht is en vrede. Dat we 
ons handelen leggen naast de maatstaf van Gods liefde. En ik bid dat Europa iets mag 
terugvinden van wat die Britse soldaat bezielde, die ging en gaf en bracht zonder ooit zijn 
dochtertje te hebben gezien. 
Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Uit de kerkenraad 
Op donderdag 3 maart vergaderde uw kerkenraad. Uiteraard stonden wij stil bij de situatie in 
de Oekraïne en de vraag wat wij kunnen doen. De diakenen gaan, samen met andere 
kerken en de gemeente Molenlanden kijken waar behoefte aan is. Nu COVID aan het 
afnemen is zien we de activiteiten in en rond de kerk weer toenemen. We brachten elkaar op 
de hoogte van veel lopende en geplande zaken. Fijn om te zien dan het weer kan en wordt 
opgepakt. De rekeningen over 2021 werden besproken en zullen op maandag 14 maart 
tijdens de gemeenteavond worden toegelicht.  We bespraken ook de andere onderwerpen 
die op de gemeenteavond aan de orde komen. We gaan op pad om de vacatures in de 
kerkenraad weer gevuld te krijgen. Mocht onverhoopt de predikant niet (op tijd) in de kerk 
verschijnen dan maken we afspraken met de kerk in Noordeloos dat we bij hun dienst zullen 
aansluiten via de beamer. Tot slot besloten we om weer boven koffie te drinken na de dienst. 
Namens uw kerkenraad, 
Piet Aantjes, voorzitter 
 
Nieuws vanuit de kerkrentmeesters 
-Actie Kerkbalans 2022 
Graag willen wij u, ruim een maand na de Actie Kerkbalans 2022, bedanken voor uw 
toegezegde bijdragen en u informeren over de resultaten tot nu toe. 
Tot op heden hebben wij voor dit jaar 2022 een bedrag van ruim € 75.000,= aan 
toezeggingen ontvangen.    
Een heel mooi bedrag waar we u allen zeer dankbaar voor zijn. 
Niet alle rondgebrachte verzoeken zijn nog binnen.   Hopelijk kunnen wij in de komende 
weken nog rekenen op het restant van de verzoeken zodat het toezeggingsbedrag nog naar 
boven bijgesteld kan worden richting het begrotingsbedrag voor de Vast Vrijwillige Bijdragen 
van € 83.000,=.                  
Voor onze kerk is het van groot belang om te weten op welke inkomsten we mogen rekenen. 
Want alleen dan kunnen we er rekening mee houden in ons financieel beleid en activiteiten 
uitvoeren.  
Daarom hopen we van harte dat u het formulier alsnog wilt invullen en retourneren.  
U kunt dit deponeren in de melkbus in de hal van de kerk of in de brievenbus aan de 
Peursumseweg. 
Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdragen.  
Namens het College van Kerkrentmeesters 
 
-Collectebonnen  
Op maandagavond 7 maart kunt u weer collectebonnen kopen in de Stigt tussen 19.00 en 
19.30 uur. 
 
Data ter herinnering 
5 en 6 maart Inzamelingsactie, zie de volgende pagina voor 

informatie! 
6 maart    Kindernevendienst  
14 maart    Gemeenteavond, 19.45 uur 
20 maart    Kindernevendienst en Jeugdkerk 
31 maart    Geloven op donderdag 
11 juni     EO-Jongerendag 
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Inzamelingsactie hulpgoederen voor Oekraïne zaterdag 5 maart en zondag 6 
maart !!!!! 
Damen Shipyards zal volgende week een vrachtauto vol hulpgoederen naar 
Oekraïne brengen. In samenwerking met de Johanneskerk in Gorinchem willen wij dit 
weekend proberen zoveel mogelijk goederen in te zamelen en we hopen dat u/jij 
mee wilt helpen! 
 
U/ je kunt de spullen morgen (zaterdag  5 maart) tussen 13:00-14:00 bij de Stigt 
brengen of zondag meenemen naar de kerk. 
Benodigde artikelen:  
-  medicijnen: 
* pijnstillers (ibuprofen, paracetamol, aspirine, hoestmedicatie, neusspray etc.) 
* gaasverband, verschillende maten (steriel/niet-steriel) 
* hydrogelverband voor brandwonden 
* immobilisatiebanden in verschillende vormen en maten 
- Thermokleding, schoenen, sokken 
- Baby/babyvoeding (alles wat langer houdbaar is, ook flesvoeding) 
- Toiletartikelen 
- Flitslichten 
- Slaapzakken 
- Thermosflessen 
- Dekens 
- Handdoeken 
- Batterijen 
- Hygiëneproducten voor dames en kinderen (maandverband, vochtige babydoekjes, 
luiers, wasmiddelen, tandpasta's, borstels, shampoo, zeep) 
 - Regenjassen, paraplu's 
 - Voedingsmiddelen voor langdurige opslag (bijvoorbeeld ingeblikt voedsel, thee, 
rijst, noedels, pasta,  havermout, oploskoffie). 
Alvast bedankt!! 
De diaconie 
 
 
  


