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NB  zondag 20 maart 2022 
Vandaag, zondag 20 maart  gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam. 
 
Vanmorgen is er ook Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Volgende week zondag 27 maart  hoopt in de morgendienst onze eigen predikant 
Ds. Y. Pors voor te gaan.  Ook in de avonddienst gaat Ds. Y. Pors voor en zal een spreker 
van Open Doors mede invulling geven aan de dienst en zal muzikale medewerking worden 
verleend door koor Reflexxion.  
 
Collecte 20 maart  2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de kledingbank in Hardinxveld.. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Kledingbank Hardinxveld, Deze week willen we werk maken van barmhartigheid door 
middel van het delen van bezit. De diaconie collecte is daarom vandaag bestemd voor de 
Kledingbank Hardinxveld. Dit is een stichting die het mogelijk maakt goede bruikbare kleding 
en schoenen weg te geven aan inwoners in de regio die (tijdelijk) de financiële middelen niet 
hebben. Dit is kleding die door particulieren en bedrijven ter beschikking is gesteld of is 
ingezameld. Om gebruik te kunnen maken van de Kledingbank moet een aanvraag worden 
ingediend door een verwijzende instantie. Met zorg en aandacht worden cliënten ontvangen 
en geholpen bij het uitzoeken van de kleding. De Kledingbank draagt hiermee haar steentje 
bij aan de armoedebestrijding in de regio. Kledingbank Hardinxveld is een particulier initiatief 
en kan bestaan dankzij een team van enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers en 
ondersteuning van sponsoren.  
 
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar br. Henk van Leeuwen,  
De bloemen worden weg gebracht door Anneke en Ben Vonk. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Iris de Pater. 
 
Veertigdagentijd, bij de dienst van 20 maart 
Hoeveel kleding hangt er nog in onze kast die eigenlijk niet meer dragen? Komende week 
vragen wij uw aandacht om goed bruikbare kleding te brengen naar de kledingbank in 
Hardinxveld-Giessendam. Hier wordt de ingezamelde kleding die voldoet aan de eisen, 
eigentijds en goed bruikbaar verstrekt aan mensen die het zelf tijdelijk niet (meer) kunnen 

bekostigen. Vertel elkaar wat u hebt gedaan of zet het op de app. Zo delen we niet alleen in 
bezit, maar ook in elkaar. 
 
Liturgische schikking  
Tekst voor deze week is Lucas 13: 1-9 
Kernwoorden uit deze tekst: tot inkeer komen - vrucht dragen - geduld van God  
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In de grassenstructuur zien we voorzichtig takken met vruchten en de vruchten van de 
helleborus. Deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en 
Pasen. 
Meditatieve tekst 
Goede God. 
U geeft vrucht. 
Ook als we het zelf misschien niet zien.  
Vandaag bidden we U om: 
-              Liefde, 
-              Blijdschap, 
-              Vrede 
-              Geduld 
-              Vriendelijkheid, 
-              Goedheid 
-              Trouw 
-              Tederheid en  
-              Zelfbeheersing  
Stroom met Uw Geest door ons.  
Amen 
 
Geloofskracht 
Inmiddels staan we bijna negen maanden op de wachtlijst, zijn we verschillende 
diagnostische onderzoeken verder, heeft er drie keer een terugkoppeling plaats gevonden en 
hebben we verschillende kantoren in de regio bezocht. Langs de receptioniste, via de lift met 
spiegel en de bordjes met bedrijfsnamen, kwam je dan op de verdieping waar je moest zijn.  
Op weg naar één van die afspraken zagen we dat de gehele derde verdieping van zo’n pand 
werd bevolkt door religieuze organisaties. We maakten er grapjes over en gingen naar onze 
afspraak. Op de terugweg zei ze: “mam, zullen we nog even naar de geloofsverdieping?” En 
dat deden we. 
Ook daar was de vloer makkelijk schoon te houden. Ook daar stonden vetplanten en hingen 
er lamellen voor de ramen die niet open konden. De tafels en stoelen waren professioneel, 
de moderne kunst was zoals je daar zou verwachten. Op die verdieping leek alles gelijk, 
maar dat was niet zo. Boven iedere deur hing een kruisje. Naast iedere deur een tekst. 
“Vergeet Mij niet.” De geloofsverdieping was een verademing. 
Yvette Pors 
 
Gemeenteavond 14 maart  
Afgelopen maandag konden we voor het eerst in lange tijd weer een gemeenteavond 
houden in de Stigt. We constateerden dat de notulen van de digitale gemeenteavond in 2021 
niet waren bijgevoegd. U treft die aan bij deze nieuwsbrief en op de volgende 
gemeenteavond zullen we ze alsnog bespreken. 
In een goede sfeer zijn door Wim de Rover de rekening 2021 van de kerk en door Wim de 
Pater de rekening 2021 van de diaconie toegelicht. 
Door de incidentele giften en acties liet de rekening een mooi positief saldo zien. Ook was 
mooi om te zien dat de collectezak digitaal goed gevuld werd, zodat we geen daling van de 
inkomsten hadden. Grote dank aan u allen voor uw trouwe bijdragen. Geld is niet het 
belangrijkste van kerk-zijn, maar blijft een belangrijk onderdeel. 
Uit de vergadering kwamen geen bezwaren tegen het verminderen van de diakenen van 6 
naar 5. We zullen de plaatselijke regeling daarop aanpassen. 
Ook keken we vooruit naar de thema’s die in de komende periode door de kerkenraad zullen 
worden besproken. 
Tot slot stonden we stil bij de gevolgen van de Oekraïne-crisis. Naast bidden en 
collecteren, willen we graag meer doen, maar op dit moment zien we weinig concrete 
mogelijkheden. Samen met de Dorpskamer en de gemeente houden we vinger aan de pols.   
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Oekraïne  
De oorlog in Oekraïne heeft ons allen overvallen. We leven mee en willen ook graag iets 
dóen. Namens de kerk hebben wij de Gemeente en Veiligheidsregio aangeboden dat 
gebruik gemaakt kan worden in De Stigt voor opvang van vluchtelingen. Daarvan wordt (nog) 
geen gebruik gemaakt. Mocht daar verandering in komen, komen we hier vanzelfsprekend 
op terug. 
Afgelopen week is er een groepje mensen uit Giessenburg bij elkaar gekomen om na te 
denken wat we nu kunnen doen. Er is nog veel onduidelijk, we zien dat er hard gewerkt  
wordt om duidelijkheid te geven en structuur. Om inzicht te krijgen en te geven in wat 
aangeboden wordt én welke behoefte er is in Giessenburg, hebben we een mailadres 
gemaakt: GastenOekraine@giessenburg.nl. Dit mailadres kan natuurlijk ook gebruikt worden 
als er andere vragen zijn. Wij hebben niet direct overal antwoord op, maar gaan ons uiterste 
best doen om een antwoord te kunnen geven. Er is ook een website, 
www.giessenburg.nl/oekraine hierop wordt geprobeerd de meest actuele informatie te 
plaatsen. 
Vanzelfsprekend wordt de diaconie op de hoogte gehouden en trekken we hierin samen op. 
Groet, Mireille Hengeveld 
 
Speciale avonddienst op 27 maart a.s. in de Maranathakerk in Giessenburg 
Het thema is “vervolgde Christenen”. De bekende stichting “Open Doors” geeft een 
presentatie van hun prachtige werk in landen waar christen worden vervolgd.  
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors 
brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Ze werken 
wereldwijd in zo’n zestig landen.  
Onze predikant, ds. Yvette Pors, gaat voor in deze dienst en Anja Breedijk begeleidt de 
samenzang.  Gospelkoor Reflexxion levert een bijdrage met een mooi repertoire. 
Aanvang 18.30 uur. Er is gelegenheid om onder een kop koffie of fris na te praten over dit 
actuele thema. Iedereen van harte uitgenodigd. 
 
Rondreis 2022 | De brief aan de Hebreeën 
Gelukkig! We mogen weer bij elkaar komen, elkaar ontmoeten! Die gelegenheid willen we 
benutten om de jaarlijkse Bijbelcursus “Rondreis door de Bijbel” plaats te laten vinden. 
Gedurende 3 avonden gaan we deze brief met elkaar verkennen. De boodschap van de 
Hebreeënbrief is enorm actueel, want is geschreven in moeilijke tijden om te bemoedigen en 
troost te bieden en de lezer ervan te overtuigen om bij Jezus en de gemeenschap(kerk) te 
moeten blijven.  
Metta Wierenga zal deze avonden weer leiden. 
Tijdens deze bijbelcursus zal de insteek vooral zijn om vragen te stellen aan de hand van de 
teksten en in groepjes uitwisselen hoe we de actuele boodschap van deze brief praktisch 
kunnen toepassen en hoe we ons kunnen laten bemoedigen.  
Zie ook de website van de kerk voor meer informatie 
Data en locaties:  
Donderdag 24  maart De Rank / Giessenburg 
Donderdag 31  maart Oude School / Giessen-Oudekerk 
Donderdag 7 april Oude School /Giessen-Oudekerk 
Aanvang: 20.00 uur ( inloop vanaf 19. 45 uur) Eigen bijdrage: 10 € (voor drie avonden. Of €5 
per avond als u niet alle avonden komt) 
Graag vooraf aanmelden via een mail lanser@ll.nl    
Van Harte Welkom ! 
 
Het boek Exodus. Leerhuis Sleeuwijk 
Op de maandagavonden van 28 maart, 4, 11 en 25 april 2022 zal Esther van Eenennaam 
met de deelnemers van het Leerhuis te Sleeuwijk een aantal hoofdstukken doornemen van 
het boek Exodus, met als onderliggend thema “Gastvrijheid”. Esther is bestuurslid van 
Joodse Judaici, een groep van jonge wetenschappers die zich inzet voor de versterking van 
Joodse studies in Nederland. Haar passie ligt vooral bij rabbijnse literatuur en de 
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doorwerking daarvan in het hedendaagse jodendom. Daarnaast heeft zij een bijzondere 
interesse voor het snijvlak van religie en politiek. 
Door haar interactieve benadering gekoppeld aan haar zorgvuldige manier van omgaan met 
de Bijbeltekst zijn de door haar gepresenteerde avonden altijd boeiend. 
Informatie en aanmelding: https://leerhuis.wordpress.com of Wout Schakel (0184-418101) 
 
World Servants: Lege flessen inzamelen  
Beste gemeente,  
Zoals u misschien al mee heeft gekregen mag ik aankomende zomer voor de derde keer 
mee op World Servants project. Hiervoor moet ik wederom geld ophalen, dit keer wil ik dit 
doen doormiddel van statiegeld. Bij de kerk zal een kliko komen te staan, waar u statiegeld 
flessen in kan leveren. Deze is de hele week beschikbaar (staat buiten) en zal staan 
beneden bij de keukendeur bij de Stigt.  
Verder zal het tijdens week 23 tot 27 ook mogelijk zijn om bij de Albert Hein uw statiegeld 
flessen te doneren. Dit kan dan via de doneerknop. Ik hoop dat u veel frisdrank mag drinken 
en mij op deze manier kan steunen.    
Groetjes, Inge van Geffen  
 
Data ter herinnering 
 
20 maart    Kindernevendienst en Jeugdkerk 
24 maart, 31 maart, 7 april  Rondreis door de Bijbel  
27 maart    avonddienst m.m.v. Open Doors en koor Reflexxion 
31 maart    Geloven op donderdag 
11 juni     EO-Jongerendag 
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