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NB  zondag 3 juli 2022  
Vandaag zondag 3 juli gaat Dhr. P. van den Oever uit Papendrecht voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Wilbert de Jong. 
 
Er is vanmorgen ook Kindernevendienst en Jeugdkerk.  
 
Volgende week zondag 10 juli   gaat in de morgendienst dhr. M.  Lock uit Giessenburg 
voor.   
 
Zondag geen bevestigen ambtsdragers 
Helaas steekt COVID weer de kop op en heeft Yvette zich afgelopen week ziek moeten 
melden met een besmetting. Daarom kan zij zondag 3 juli  niet voorgaan en hebben we 
moeten besluiten om de bevestigingsdienst uit te stellen. Waarschijnlijk schuiven we deze 
naar zondag 18 september en maken we een mooie combinatie met de startdienst.  Grote 
dank aan onze preekvoorziener Janet Schep die meer dan 30 voorgangers heeft benaderd 
en gelukkig kon melden dat dhr Piet van den Oever uit Papendrecht zal voorgaan zondag. 
Om verdere verspreiding te voorkomen wil ik u vragen om bij klachten niet naar de 
kerkdienst te komen. En als u het fijn vindt om afstand te houden geen probleem: gebruikt u 
dan het rechter vak! 
We wensen Yvette en alle andere zieken  van harte beterschap en alle goeds. 
Namens de kerkenraad, 
Piet Aantjes, voorzitter 
 
Collecte 3 juli 2022  

De opbrengst van de eerste collecte is voor Dorcas. Dorcas investeert in duurzame 

verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Ze werken in Oost-Europa, 

Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar zij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen 

bereiken.  Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren ze mogelijkheden voor hen om tot bloei te 

komen. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare 

mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en 

veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen krijgen. En ze ondersteunen mensen in 

ondernemerschap, zodat zij genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. 

Dorcas heeft als doelstelling om blijvende verandering te brengen in het leven van mensen in 

nood. Dat doen ze samen met tientallen lokale partnerorganisaties, bedrijven en kerken. Kijk 

voor meer informatie op www.dorcas.nl.  Met uw bijdrage helpt u Dorcas om om te zien naar 

onze medemens. De Diaconie beveelt deze collecte daarom van harte bij u aan. 

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 en felicitaties naar br. en zr. 
Piet en Marianne de Bruin voor hun 55 jarig huwelijksjubileum.  
De bloemen worden weg gebracht door Lijda Aantjes. 
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Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Danik Korostashovets. 
 
Awake 
Vanavond gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar zal gastspreker Corjan 
Matsinger het gaan hebben over het thema: “God is a…”. 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! 
 
Actie “Geef Warmte Door” 

In samenwerking met de diaconie van de Hervormde kerk startte in februari van dit jaar de 

actie “Geef Warmte Door”. Een solidair project waarbij we willen omzien naar alle 

plaatsgenoten in Giessenburg die vanwege de toenemende (energie)kosten meer in de knel 

komen. Er werd een oproep gedaan aan degene die een steuntje kunnen gebruiken en ook 

aan degenen die steun kunnen geven. Hoe het gaat met de actie? Inmiddels zijn 

plaatsgenoten extra geholpen en dat kon mede dankzij de bijdragen van anderen. Gezien de 

zomertijd blijft het even rustig. Maar de energiekosten en andere kosten blijven stijgen. 

Ondanks de extra tegemoetkomingen wordt het voor sommige huishoudens moeilijk. Voor 

de wintertijd zullen we de actie weer extra onder de aandacht brengen.  

De diakenen. 

 

Collectebonnen 

Maandagavond 4 juli is er van 19 uur tot 19.30 uur gelegenheid om collectebonnen te kopen 

of af te halen in de hal boven in de kerk. 

Uitnodiging voor de gezamenlijke afsluiting van het schooljaar 2021-2022  
Op vrijdag 8 juli 2022 willen we het schooljaar afsluiten met een bijeenkomst in de 
Maranathakerk. We willen God danken voor alles wat wij gedurende het afgelopen jaar 
mochten ontvangen en bidden voor allen die de school gaan verlaten. Het thema is dit jaar 
“Tijd voor tijd!”. We gaan op vakantie, het schooljaar is voorbij. We wensen elkaar een fijne 
vakantie, een periode om andere dingen te doen, een periode om te genieten van 
bijvoorbeeld de zon, lekker spelen, een reis. Naast een fijne vakantie, wensen we elkaar ook 
Gods bescherming en liefde toe. De dienst begint om 9.30 uur. Wij hopen het schooljaar op 
een goede en fijne manier met elkaar af te sluiten en wensen u alvast een prettige vakantie. 
 
Vakantiebijbelgids. 
De PKN en Ark Media geven dit jaar geen papieren vakantiebijbelgids uit. 
Wel kunt u een digitale gids bestellen bij Ark media voor de jeugd of voor volwassenen. Via 
onderstaande link.  Deze kunt u dan downloaden. 
Bijbelgids Onderweg voor volwassenen 
Bijbelgids Onderweg voor kids 

 
Wilt u een papieren vakantieboekje voor het hele gezin dan kunt u terecht bij Het NBG. 
Met deze link: https://www.bijbelgenootschap.nl/vakantieboekje/ 
1 boekje per gezin. 
Succes, Leo Lanser. 
 
Data ter herinnering 
4 juli    19 – 19.30 uur verkoop collectebonnen 
8 juli    9.30 uur kerkdienst ter afsluiting van het schooljaar 
28 augustus    Openluchtdienst 10.00 uur 
18 september    Startzondag en bevestiging ambtsdragers 
 

https://www.arkmission.nl/l/library/download/urn:uuid:ffa81a14-ccd5-41bf-a199-cd58cc0bf34a/webversie+onderweg+volwassenen.pdf?format=save_to_disk
https://www.arkmission.nl/l/library/download/urn:uuid:f26602c4-da19-43fa-b181-21decc493ad8/webversie+onderweg+kids.pdf?format=save_to_disk
https://www.bijbelgenootschap.nl/vakantieboekje/
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De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 10 juli. Deze zal voor twee 
weken zijn.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 8 juli 20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


