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NB  zondag 21 augustus 2022  
Vandaag zondag 21 augustus gaat Ds. J. Kaai uit Giessenburg voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei. 
 
Volgende week zondag 28 augustus 2022   
Op 28 augustus 2022 is er om 10.00 uur de Openluchtdienst in onze MaranathaKerk in 
Giessenburg. Het tema is ‘Vrijheid’; over vrijheid in ons denken en doen door onze Heer en 
Heiland Jezus Christus! 
Het belooft een prachtige dienst te worden met veel zang en muziek. 
Spreker is Dirk van Asperen en muziek en zang door de bekénde  
Gospelband 4Tune. 
Vanaf 09.30 is iederéén hartelijk op het terrein naast de kerk 
aan de Peursumseweg 15 in Giessenburg met koffie of iets fris. 
Komt allen! 
 
Collecte 21 augustus 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in Actie. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Toelichting bij de eerste collecte voor Kerk in Actie  
Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners 
hebben nauwelijks toekomstperspectief. Kerk in Actie steunt het diaconale werk van de 
Koptisch-Orthodoxe kerk in Egypte, die mensen leert om in hun eigen dorp de armoede te lijf 
te gaan. Geef in de collecte en steun dit belangrijke werk voor arme dorpelingen in Egypte. 
Helpt u mee? Meer informatie kunt u vinden op www.kerkinactie.nl 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 21 augustus gaan met onze hartelijke groeten naar zr. Ageeth Slob. 
De bloemen worden weg gebracht door Gerie de Rover. 
 
Mededeling vanuit de pastorie 
-Bedankje 
Op 22 juni waren wij 55 jaar getrouwd een mijlpaal om zeker te vieren. Dit hebben we 
gedaan in een klein gezelschap met onze familie kinderen en kleinkinderen. 
We ontvingen van een aantal kerkleden een kaartje of een telefoontje  met gelukwensen. 
Al deze gelukwensen hebben ons goed gedaan. En het maakt dat je in onze Kerk een plaats 
hebt. 
Groet Piet en Marianne de Bruin. 
 
Gospelconcert 
Op zaterdag 24 september is er een gospelconcert “Sing Anywhere Celebration” in de Bron 
in Hardinxveld- Giessendam, aanvang 20.00 uur. 
Het Noorse gospelkoor Moments verzorgt samen met Gorinchem Gospel Company een 
spetterende black gospel avond ! Wees erbij, van harte welkom ! 
Kaarten te bestellen:  www.eventsforchrist.nl/moments 
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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 28 augustus.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 26 augustus 20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


