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NB  zondag 1 mei 2022  
Vandaag zondag 1 mei gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei. 
 
Er is vandaag Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Zondagmiddag 1 mei is om 14.30 uur een Sing In in de tent op het Sportplein,   
georganiseerd door de gezamenlijke kerken.  Een Sing In met de band Think Twice uit 
Sleeuwijk. Komt allen meezingen! 
 
Volgende week zondag 8 mei   gaat in de morgendienst Ds. A. Driebergen uit Noordeloos 
voor en in de avonddienst Ds. L. de Jong uit Rotterdam.. 
 
Collecte 1 mei  2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Gemeentelijke activiteiten. 
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 hartelijke groeten naar br. Henk van Leeuwen,  
De bloemen worden weg gebracht door Lijda Aantjes. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Shelina Faas. 
 
Tentdienst SING IN  zondag 1 MEI 2022 14.30 uur 
Zondag 1 mei wordt er in de tent op het sportplein een Sing In gehouden door de  
gezamenlijke kerken. Eindelijk kan het weer: Heerlijk samen zingen. 
Met medewerking van de band Think Twice uit Sleeuwijk. Aanvang 14.30 uur. 
Iedereen van harte welkom! 
 
Awake 1 mei  
Vanavond gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar zal gastspreker Jesse 
van Melle het gaan hebben over het thema: “Justice”. Tijdens de avond neemt de spreker 
ons mee in het thema, is er ruimte voor interactie, gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd 
om elkaar te ontmoeten. Het event vindt plaats in de Maranathakerk en start om 20:00, 
inloop vanaf 19:45. Awake is vóór jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? 
Tot dan! 
 
Geloofskracht  
Deze week was er het incident met Johan Derksen. Op zijn geheel eigen wijze vertelde hij 
stoer en denigrerend over wat hemzelf geweldig maakte en een hulpeloze vrouw 
vermorzelde tot minder dan niets. Er werd gelachen door zijn mannelijke tafelgenoten. 
Ook afgelopen week werd er stevig gediscussieerd binnen de CGK over de vrouw in het 
ambt. Het werd een pijnlijke discussie waarin het onderwerp leidde tot discussies over 
scheuring binnen de kerk. Zelfs het dragen van een ambtsgewaad door vrouwen werd 
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tijdens de synode betwist. Er was één spreekverzoek ingediend door een vrouw. Het werd 
haar geweigerd. 
Afgezien van de discussie over seksueel grensoverschrijdend gedrag raken we hier aan de 
vrijheid van meningsuiting om alles te kunnen zeggen, schrijven, publiceren en lezen. In het 
openbaar moeten standpunten en meningen verkondigd kunnen worden; het is één van de 
kernwaarden van onze mensenrechten. Maar dat geldt ook voor het recht om niet 
gediscrimineerd te worden. Niemand wil buitengesloten worden of anders behandeld 
vanwege afkomst of huidskleur. 
Waar ligt de grens tussen die twee? Had Johan Derksen gewoon het fatsoen moeten 
opbrengen om na te denken voordat hij wat zei? Konden de synodeleden wel een beroep 
doen op het evangelie of hadden ze zich rekenschap moeten geven van de stemmen uit hun 
achterban? 
De grijswaarden in dit soort zaken zijn hoog. Het is duidelijk dat je niet zomaar spreekt over 
militaire geheimen van de overheid, maar maak je iemand zwart als je die persoon geen 
spreekrecht geeft? 
Je mag niet oproepen tot geweld, je mag geen leugens verspreiden, je mag niet iemand de 
grond in boren of discrimineren. In de meeste democratische landen is dat strafbaar.  
Toch zijn er zeer weinig gerechtelijke uitspraken gedaan over wat publiekelijk is gezegd. 
Kunnen wij dan misschien zelf de grens bepalen? Uiteraard draagt ieder mens eigen 
verantwoordelijkheid. Vanuit onze christelijke achtergrond zou die verantwoordelijkheid 
verbonden moeten zijn met het welzijn van een ander. Het is de opdracht om in dienstbare 
liefde mee te werken aan Gods Koninkrijk. Laten we ons daarin blijven onderscheiden. Onze 
wereld heeft het nodig. Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Uit de kerkenraad 
Op 21 april 2022 vergaderde uw kerkenraad. Na COVID zijn alle commissies en andere 
vergaderingen weer opgestart. Mooi om te zien.  Uiteraard stonden we uitgebreid stil bij de 
komst van de Oekraïners. Complimenten voor alle hulp en de coördinatie.  
De vervulling van de vacatures is helaas nog niet rond. Dat vinden we zorgelijk. We gaan de 
vacatures extra onder de aandacht brengen.  
We hebben afgesproken om een jaar of 10 vooruit te kijken. Wat voor kerk zijn we dan? Een 
werkgroep gaat ons helpen om de goede vragen boven tafel te krijgen die we met de 
kerkenraad en met de gemeente kunnen bespreken. 
Vriendelijke groet,  
Piet Aantjes, voorzitter 
 
Dringende oproep: ambtsdragers gezocht! 
Zoals u weet hebben we rond de zomer weer vacatures in de kerkenraad. We hebben al 
meerdere mensen benaderd maar helaas voor diverse vacatures nog geen invulling 
gevonden. Vandaar deze oproep: heeft u belangstelling ? Neem dan contact op met onze 
scriba. 
Helpt u mee om te zorgen dat ook in de toekomst het werk in de wijngaard van Giessenburg 
onder leiding en inspiratie van Gods Geest door kan gaan?      
Dank, 
Piet Aantjes, voorzitter 
 
Collectebonnen 
Maandag 2 mei kunnen van er 19.00-19.30 uur collectebonnen gekocht worden in de hal 
boven in de kerk. 
 
Christelijke kinder musical “READY STEADY GO”   Vrijdag 6 MEI 2022 14.30 uur 
Opgevoerd door Amazing Kids & Teens uit Molenaarsgraaf, onder leiding van Gert-Jan en 
Hanneke Scherff. 
Sporters trainen voor de wedstrijd en hebben allemaal zo hun eigen strategie om de top te 
bereiken. Aangemoedigd door hun fans trainen ze hard voor de gouden plak. Tijdens de 
wedstrijd gebeurt er iets vreselijks. Hoe zal dat tot een goed einde komen? En wat is 
eigenlijk winnen of verliezen? Beleef het mee in deze familiemusical. 
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Ben je klaar voor de start om mee te doen? Trek je sportkleding maar aan, want je bent 
ook onderdeel van dit prachtige avontuur! 
Iedereen van harte welkom in de Maranathakerk. Entree gratis.  
 
Sponsorwandeling Open Doors Giessenburg ‘Women walk for Women’ 
Op zaterdagmorgen 21 mei 2022 wordt in Giessenburg weer een ‘Women walk for Women’ 
sponsorwandeling  georganiseerd voor het werk van Open Doors. 
De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in Nigeria.  
Ontvangst vanaf 8.45u. in De Rank (Dorpsstr. 57) met koffie en thee. 
Om 9.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. 
Daarna gaan 
we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele 
stops 
om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in Nigeria. Tijdens de 
wandeling is een spreekster van Open Doors aanwezig. 
De route is ca. 10 kilometer! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een high-tea voor jou 
klaar. 
Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring.   
Daarnaast vragen we van iedere deelnemer €15,- inschrijfgeld. Mede dankzij verschillende 
sponsoren zal een groot gedeelte van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde 
christenen in Nigeria.  
Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door te mailen naar 
wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 06-27536469. 
Werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam. 
 
Evangelisatiecommissie 
Voor de kerst wordt er jaarlijks een Kerst4ing krant uitgebracht door de gezamenlijke kerken. 
We zoeken iemand van onze kerk die zitting wil nemen in de redactie. 
Informatie of aanmelden : Leo Lanser 06 53402874. 
 
Data ter herinnering 
1 mei     Kindernevendienst en Jeugdkerk 
1 mei     Tentdienst Sing In 14.30 uur 
1 mei      Awake 
2 mei     Collectebonnen 19.00-19.30 uur  
6 mei     Musical “READY STEADY GO”    
21 mei     ‘Women walk for Women’ 
11 juni     EO-Jongerendag 
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Oekraïners in de Stigt 

Inmiddels verblijven de families Demenkov en Kostashovets alweer bijna drie weken in 

Giessenburg. En wat is er veel gebeurd de afgelopen weken. Een korte samenvatting: 

 De families staan inmiddels ingeschreven in de gemeente Molenlanden; 

 Er zijn bankbassen en leefgelduitkeringen geregeld en ook is de voedselbank 

ingeschakeld; 

 De schuur en hal staan vol fietsen waar dankbaar gebruik van gemaakt wordt; 

 Danik (8 jaar) heeft kennis gemaakt op de Hoeksteen en zelfs al meegedaan aan de 

koningsspelen. Hij start na de meivakantie op school. 

 De families vinden het erg fijn om de kerkdiensten bij te wonen. 

 De samenwerking met de Hervormde kerk loopt goed en ook vanuit de Hervormde 

kerk zijn de nodige vrijwilligers actief. 

 Illja en Tima (12 jaar) zijn vorige week al een hele week naar school geweest in 

Gorinchem en hebben het daar erg naar hun zin. Zij hebben onder andere 

Nederlandse les gekregen en een stadswandeling door Gorinchem gemaakt. 

Volgende week start de school weer en zullen de jongens voor het eerst op de fiets 

gaan. De eerste week zullen zij daarbij begeleid worden door vrijwilligers.  

 Vader Sergei en Wowa en Pasha (beiden 17 jaar) zijn deze week aangenomen bij 

Avres en zullen naar alle waarschijnlijkheid in de loop van volgende week aan het 

werk gaan. 

 We zoeken nog naar een dagbesteding voor Tanya (20 jaar en verstandelijk beperkt), 

dit is onderhanden. 

 Op zaterdag 14 mei zal er gestart worden met 

zwemles in de Doetse Kom.  

 Op koningsdag hebben we Hollandse cultuur 

gesnoven bij de aubade in de tent met een lekkere 

tompouce achteraf.  

 Volgende week zaterdag hebben de families, 

gezamenlijk met andere Oekraïners in 

Molenaarsgraaf en Brandwijk) een volledig verzorgd 

dagje uit naar het Dolfinarium aangeboden 

gekregen.  

 Ook zijn al andere uitjes aangeboden zoals een rondleiding bij de molens in 

Kinderdijk en rondvaart op de Giessen. 
 

Mede namens familie Demenkov en Kostashovets: Dank voor alle hulp die tot nu toe 

geboden is! Heel fijn dat we dit met elkaar voor deze mensen kunnen en mogen doen. Voor 

vragen/opmerkingen etc: Neem contact op met één van de werkgroepleden of via: 

oekraine.maranathakerk@gmail.com. 

Groet, de werkgroep (Mireille, Johan, Arie, Leo, Arda en Leonie)  
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