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NB  zondag 24 juli 2022  
Vandaag zondag 24 juli gaat onze eigen predikant Ds. Yvette Pors  voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam. 
 
Volgende week zondag 31 juli   gaat in de morgendienst Ds. W. van Herwijnen  uit 
Zwijndrecht voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei. 
 
Collecte 24 juli 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de gemeente activiteiten. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Collecte 31 juli 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor stichting Red een Kind, help honger de wereld 
uit. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds 
 
-Toelichting op de collecte (31-07-2022) 
Stichting Red een kind vraagt aandacht voor kwetsbare kinderen in Afrika. Vanwege de 
oorlog in Oekraine stijgen de voedselprijzen heel hard en is er een groot tekort aan graan. 
De prijzen voor producten als bloem en suiker zijn inmiddels verdriedubbeld. Als je al moeite 
hebt om rond te komen en eten zoveel duurder wordt, dan kom je direct in de problemen. Dit 
is een acute bedreiging voor heel veel opgroeiende kinderen en gezinnen in armoede. 
Stichting Red een Kind komt hiervoor in actie. Helpt u mee om de hoger de wereld uit te 
helpen? Kijk voor meer informatie op: www.redeenkind.nl 
 
-Bij de dienst (24-07-2022) 
Deze zondag behandelen we hoofdstuk 3 uit het bijbelboek Ruth. De oogst is afgelopen en 
dat betekent dat Ruth geen aren meer kan rapen. Daarmee hebben ze dus ook geen 
voedsel meer. Noömi neemt nu het initiatief over. Ze vertelt Ruth wat ze moet doen en heeft 
er alle vertrouwen in dat dat zal leiden tot een zekerder bestaan met brood op de plank. God 
slaat immers zijn vleugels uit over iedereen? Dus ook over vreemdelingen. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 24 juli  gaan met onze hartelijke groeten naar br. en zr. Guus en 
Corry de Jongh. 
De bloemen worden weg gebracht door Petra Schreuders. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 31 juli  gaan met onze hartelijke groeten naar zr. P. Versteeg. 
De bloemen worden weg gebracht door Jeannet van Houwelingen 
 
Geloofskracht 
We lezen Ruth. Nu kunnen we begaan zijn met de twee vrouwen en alles wat zij op het spel 
zetten, maar vergeten we dan niet dat ze deel waren van een groter geheel? Naomi en Ruth 
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leveren ons prachtige verhalen, maar het gaat uiteindelijk om de doorgang van het heil. De 
zin van het leven van Ruth ligt niet in haarzelf maar in het laten voortleven van de namen 
van haar man en haar schoonvader. Ze is uit op nageslacht. Op een lijn naar de toekomst. 
En dát is waar dit boekje uiteraard als eerste ook over moet gaan; hoe leven we met God 
mee naar de toekomst? Durven we ons eigen bestaan op het spel te zetten om mee te 
werken aan het groter belang? Ruth koos de uitdaging die God ons allemaal geeft. Ze hád 
thuis kunnen blijven. Ze had stil kunnen blijven wachten. Ze koos de God die het perspectief 
telkens verandert. Zo daagt God ons uit. Om, net als Ruth, niet ons eigen geluk na te streven 
maar te zoeken naar het deelbare grotere geheel. Naar datgene wat meewerkt aan een 
toekomst voor ons allen.  
We zullen in augustus nog eenmaal stilstaan bij het laatste hoofdstuk uit Ruth, maar nu al 
weten we dat we mogen vertrouwen op de goede afloop. 
Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 

World Servants: Lege flessen inzamel actie 
 Aan de oproep voor de lege flessenactie voor het World Servants project van Inge van 
Geffen, is massaal gehoor gegeven regelmatig was de grote ton vol er zijn honderden lege 
flessen in de ton gedeponeerd. 
Hartelijk dank daarvoor, binnenkort zal Inge de reis maken en de ton is weer weg gehaald. 
De diakenen. 
 
Data ter herinnering 
28 augustus     Openluchtdienst 10.00 uur 
18 september     Startzondag en bevestiging ambtsdragers 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 7 augustus. Deze zal voor 
twee weken zijn.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 5 augustus 20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


