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NB  zondag 7 augustus 2022  
Vandaag zondag 24 juli gaat Ds. D. Bos uit Doetinchem  voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Sjaak Kazen. 
 
Volgende week zondag 14 augustus   gaat in de morgendienst Ds. E. Overeem uit 
Leusden voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Joop Eijkelenboom. 
 
Collecte 7 augustus 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Christelijk noodhulpcluster. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
- toelichting collecte  
De grote humanitaire ramp in Oekraïne en buurlanden vraagt onverminderd om onmiddellijke 
actie. Het Christelijk Noodhulpcluster slaat de handen ineen en bereidt noodhulp voor met 
lokale partners. Ze vangt vluchtelingen in Oekraïne en de buurlanden op en bieden noodhulp 
in de vorm van water en voedsel, deken, bedden en ook traumazorg. Dit doet men in 
Oekraine en in de omliggende landen waar vluchtelingen stranden. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk samengewerkt met lokale partijen. Het christelijk noodhulpcluster wordt gevormd 
door Dorcas, EO Metterdaad, Kom over en help, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad 
en ZOA. Donaties zijn nog steeds hard nodig. Kijk voor meer informatie op: 
https://christelijknoodhulpcluster.nl/ 
 
Collecte 14 augustus 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de plaatselijke evangelisatie. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 7 augustus gaan met onze hartelijke groeten naar zr. Anneke Vonk. 
De bloemen worden weg gebracht door Margriet Leendertse. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 14 augustus   gaan met onze hartelijke groeten naar br. en zr. Kees 
en Jopie de Winter. 
De bloemen worden weg gebracht door Piet Aantjes. 
 
Namens de appels en peren plukkers. 
De laatste week van augustus hopen we weer te kunnen starten met het plukken van de 
appels en peren bij de familie De Jong in Tienhoven. 
Dit wordt al vele jaren met een enthousiaste groep gedaan. De opbrengst komt ten goede 
van de kerk. 
We plukken meestal 5 dagen per week in ploegjes van ongeveer 4 personen. 
Je kan zelf per week bepalen of en wanneer en hoe vaak je zou willen plukken. 
Heb je interesse of zin of wil je hier nog meer van weten, neem dan contact op met mij. 
Albert Janssen, tel. 06-41392369. 
 

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 



2 
 

50 jaar Maranathakerk 
Op 1 oktober 1971 is onze Maranathakerk officieel geopend. 
Dat betekent dat vorig jaar ons gebouw 50 jaar in gebruik was, een gedenkwaardig 
feit! Dit is niet onopgemerkt gebleven, maar door de corona-perikelen is toen 
besloten hier op een ander moment aandacht aan te besteden. 
Dat hopen we binnenkort te gaan doen, maar daarvoor hebben we Uw hulp nodig: 
bent U in het bezit van foto’s, documenten, tekeningen e.d. van de bouw van ons 
kerkgebouw? En zou u bereid zijn deze tijdelijk aan ons af te staan, zodat we 
daarmee op de een of andere wijze aan de slag kunnen gaan? 
Graag ontvangen we een berichtje van u, zodat we het binnenkort bij u kunnen 
komen ophalen. Uiteraard krijgt u uw foto’s, documenten of tekeningen weer van ons 
retour! 
Met vriendelijke groet, 
Jan Stuij                                           Johan van Berkel 
Telnr.: 06-24701510                     telnr.: 06-23682090 
@ : jcstuij@gmail.com                      @ : vanberkel.johan@gmail.com 
 
Data ter herinnering 
26 augustus    Maandsluiting in Bredero’s Hof, aanvang 19.00 uur 
     Voorganger Ds. J. Holtslag 
28 augustus     Openluchtdienst 10.00 uur 
18 september     Startzondag en bevestiging ambtsdragers 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 21 augustus.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 19 augustus 20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


