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NB  zondag 4 september 2022  
Vandaag zondag 4 september  hoopt onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor te gaan. We 
hopen in deze dienst met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei. 
 
Komende zondag vindt er een viering van het Heilig Avondmaal plaats, maar ook sluiten we 
– met wat vertraging- het boek Ruth. Hoofdstuk 4 zal gelezen worden en we zullen daarbij 
kijken of het een verhaal van gewone mensen was, of dat er een groter perspectief te vinden 
is. Of God hier iets met mensen van doen heeft. Ook is er een rol weggelegd voor de 
buurvrouwen uit Betlehem die Noömi in het eerste hoofdstuk vermagerd en verbitterd terug 
zagen keren uit Moab. Op het plein van het stadje kletsen ze graag. Wij zouden het roddelen 
noemen. De bijbelschrijver buigt dat om. Misschien constateren zij wel wat wij nog niet 
gezien hadden? 
 
Volgende week zondag 11 september   gaat in de morgendienst Dhr. S. Both uit Lopik 
voor en in de avonddienst Ds. A. Noordam uit Dordrecht. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Joop Eijkelenboom en Anja Breedijk. 
  
Collecte 4 september 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor noodhulp aan Pakistan.  
Kerkinactie vraagt uw aandacht voor de noodsituatie in Pakistan. Deze maand zijn 33 
miljoen mensen in dat land getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn 
het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden gevallen. 
Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer 
dan een miljoen huizen zijn verwoest of beschadigd. Veel vee is verdronken. Het leed is 
onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de 
oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct 
noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 
gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun 
vee. Uw steun is hard nodig. Voor nu, maar ook voor straks als het water weer is gezakt. 
Meer informatie is te vinden op de website van Kerkinactie. 
 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 4 september gaan met onze hartelijke groeten naar  
zr. Petra Quarré. 
De bloemen worden weg gebracht door Jannie van Harten. 
 
Geloofskracht 
Het jaarthema dat PKN aanreikt is ‘aan tafel!’. In de kerk wordt daarbij al heel snel aan de 
viering van het Heilig Avondmaal gedacht. Als we komende zondag weer brood en wijn 
delen, is dat weliswaar niet concreet aan een tafel, maar wel vanachter de tafel uitgereikt 
aan ieder van ons. Bovendien, ook Jezus deelde terwijl hij aanlag aan een tafel. Die tafel 
hoort er dus wezenlijk bij. Niet als het meubelstuk, maar als het startpunt van iets wat de 
wereld in gebracht mag worden. Er is een verband tussen deelnemen aan het avondmaal en 
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goede dingen doen in de wereld. Althans, zo is het ons geleerd en zo ervaren wij dat vaak. 
Bij Jezus aan tafel is overvloed. We zeggen dan dat de genade die je daar ontvangt, genoeg 
is om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan iedereen genodigd is, die 
Christus liefheeft, bewegen we weer de wereld in om die genade handen en voeten te 
geven. Die tafel is dus nodig. Voor onszelf, om te beginnen, voor de ander om van te 
ontvangen.  
Yvette Pors 
 
Bevestigen van ambtsdragers  
Zondag 18 september nemen 6 mensen afscheid van de kerkenraad en worden 4 mensen 
bevestigd in hun ambt, indien hiertegen geen wettige bezwaren ingediend worden bij de 
scriba.  
Aftredend zijn:  
Bert Rijneveld - ouderling  
Aart Boer – senioren ouderling  
Petra van Tuijl - diaken  
Lars vd Heiden – diaken 
Leo Lanser – evangelisatie ouderling  
Hilda Krijgsman – pastoraal medewerker  
 
De kerkenraad is dankbaar u mee te kunnen delen dat de volgende broeders en zusters een 
ambt binnen onze gemeente willen aanvaarden:  
Wim van Oosterom – ouderling  
Annette van Maanen – senioren ouderling  
Kees vd Heiden – diaken  
Arda Schakel – pastoraal medewerker 
 
Awake  zondag 4 september 
Zondagavond gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar zal gastspreker Teus 
Visser het gaan hebben over het thema: “Lost without you”. 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 19:00, 
inloop vanaf 18:45. (Let op: voor het nieuwe seizoen hebben we besloten een uur eerder te 
beginnen dus om 19:00). Awake is vóór jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou 
daar? Tot dan! 
 
Data ter herinnering 
4 september Bevestiging en intrede van ds. J. Menkveld in de 

Hervormde kerk 
5 september collectebonnen verkoop tussen 19.15 – 19.45 uur 
18 september     Startzondag en bevestiging ambtsdragers 
30 september    Maandsluiting in Bredero’s Hof, aanvang 19.00 uur 
     Voorganger Ds. Y. Pors 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 11 september.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 9 september 20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


