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NB  zondag 11 september 2022  
Vandaag 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. 
 
Volgende week zondag 18 september, startzondag,   gaat in de morgendienst onze eigen 
predikant Ds. Y. Pors voor. We  hopen in deze dienst de ambtsdragers te bevestigen. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam. 
  
Collecte 11 september 2022  

De opbrengst van de eerste collecte is voor Stichting Armoedefonds. Deze stichting wil iets 

doen tegen de armoede in Nederland. Er zijn in Nederland veel lokale organisaties actief om 

mensen te helpen. Veel van deze organisaties bestaan uit vrijwilligers die fantastisch en 

belangrijk werk verrichten. Deze onmisbare organisaties hebben geld nodig om hun werk te 

kunnen doen. Stichting Armoedefonds wil deze organisaties daarbij helpen. Dit doen wij door 

financiële steun (geld) te geven aan lokale organisaties die mensen in armoede helpen. En 

met deze steun kunnen de lokale organisaties mensen in armoede helpen met o.a. voedsel, 

kleding, binnen- of buitenschoolse activiteiten, huisvesting, gezondheidskosten maar ook 

hulp bij de administratie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij 

uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds. 

Bloemen  
De bloemen van zondag 11 september gaan met onze hartelijke groeten naar br. Teus 
Arentze. 
De bloemen worden weg gebracht door Anneke en Ben Vonk. 
 
Geloofskracht 
Deze week rijd ik met de knielbank van onze kerk in de auto. Ik had hem afgelopen zondag 
meegenomen in verband met het huwelijk van Sanne Willemsen en Ard Schakel. Nu is het 
best een groot geval en dus dacht ik dat het beter was om hem niet uit de auto te halen. Dus 
ging de knielbank mee naar de winkel, mee naar Barendrecht voor therapie, mee naar 
Rotterdam. Daar moest ik midden in het centrum zijn en vond na lang zoeken een plekje 
voor een koffiehuis. De zon scheen en het rode fluweel glom. Na voorzichtig te hebben 
geparkeerd op het kleine plekje, stapten er twee mannen naar voren die buiten koffie hadden 
zitten drinken. “Zullen we u even helpen met uitladen? Waar moet dat ding heen?” “Dank u”, 
zei ik, “maar die knielbank mag in de auto blijven. Ik moet zelf ergens heen.” Er gleed 
onbegrip over hun Arabisch getinte gezichten. “Wat is dat? Een k-niel-bank?” De man 
proefde het woord op zijn lippen en ik wist niet zeker wat ik kon verwachten als ik ze de 
waarheid zou vertellen. Vrouwelijke predikant rijdt rond met knielbank om op zaterdagavond 
gelukkig stel te zegenen in hun huwelijk. Ik zag de krantenkop voor me. Toch moest ik wel, 
want de tweede man vroeg me of ik katholiek was. Dus antwoordde ik: “Nee, ik ben 
protestants en ik mag zaterdag het huwelijk van een pasgetrouwd koppel inzegenen en 
daarbij heb ik een knielbank nodig. Vandaar!” En ik besloot dat ik het fijn zou vinden als ze 
een oogje in het zeil konden houden als ze daar toch zaten.  
’s Avonds hadden we een kerkenraadsvergadering en merkte ik vrolijk op dat dat best 
missionair was geweest, maar nu nog vraag ik me af of ze er een touw aan vast hebben 
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kunnen knopen. Een vrouw die rondreed met een knielbank om mensen te zegenen. Wie 
weet, is een nieuwe traditie geboren. 
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 
 
Startzondag 18 september 2022  
Het thema van de startzondag, en het seizoen 2022/2023,  
is ‘AAN TAFEL’ en dat is wat we letterlijk gaan doen:  
we gaan met elkaar ‘AAN TAFEL’. 
Nou kun je op allerlei manieren met elkaar aan tafel gaan.  
Na de kerkdienst gaan we eerst met elkaar koffie, thee of  
wat fris drinken in de Stigt, is er een quiz voor jong en oud,  
een mooie fotopresentatie over het 50-jarig bestaan van de  
Maranathakerk en gaan we met elkaar lunchen.  
Uw hulp wordt gevraagd voor het bakken van iets lekkers  
en kunt u zich aanmelden voor de lunch. Zie de bijlage  
met het programma van de startzondag. Aanmelden voor  
de lunch en taart kan bij Johan van Berkel en Jan Stuij of  
via de intekenlijst in de kerk. 
Jan Stuij                                            Johan van Berkel 

 06-24701510                               06-23682090 
@ : jcstuij@gmail.com                       @ : vanberkel.johan@gmail.com 

Bazar voor Projecthulp Sri Lanka 
Diaconie organiseert een bazaar op 19 november in de Stigt. Op zaterdagmiddag 19 
november a.s. wordt er van 13.00 tot 18.00 uur een bazaar gehouden in de grote zaal en 
(voormalige) Wasko ruimte van de Stigt, de opbrengst is voor Projecthulp Sri Lanka van 
Marian en Gerrit Muis. Op de bazaar kunnen zelfgemaakte producten worden gekocht en 
verkocht, er zijn verschillende kramen met spellen  en ook het rad van avontuur  zal niet 
ontbreken. Voor de jeugd zijn er verschillende activiteiten en de catering zal ruimschoots 
aanwezig zijn.  
Om het tot een succes te maken zoeken we mensen, 
Die het mee willen organiseren, 
Die zelfgemaakte producten verkopen denk aan: taarten, jam, vruchtensap, honing, 
houtproducten, haak en breiwerken en misschien heeft u nog een veel beter product om te 
verkopen op de bazaar. 
Die achter een kraam willen staan bij de spellen;o.a de grabbelton,haakse sjoelbak, 
raadspelletjes, spijkerslaan, blik gooien, rad van avontuur. Alle hulp en ideeën zijn welkom! 
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U kunt een mail sturen naar diaconie.pkngiessenburg@gmail.com  een app sturen of bellen 
naar één van de diakenen of hen aanspreken. 
Namens de diaconie, Gerard Dunnink 06-51527690  
 
Jeugd van Vroeger, seizoen 2022 / 2023 
In het nieuwe seizoen hopen we, DV een rustige periode tegemoet te gaan. 
In voorgaande jaren moesten we de bijeenkomsten vaak voor kortere of langere tijd 
onderbreken, maar nu zien we de toekomst weer hoopvol tegemoet. 
Dinsdag 4 oktober starten we in de “ Wasco”, zaal  van” De Stigt” waar u van harte welkom 
bent. Om 10.00u is er koffie/ thee en kunnen we elkaar informeren wat ons de laatste tijd 
bezig heeft gehouden. Cees Aantjes  komt met: “ Herkent u ze nog” ? Spreekwoorden en 
gezegden. Rond 11.30 uur sluiten we af. 
Bent u nieuwsgierig geworden, kom gerust eens binnen. 
Info: Rita de Bruyn, tel  652408, Dini & Dik Klaasse, tel 652834 
 
Samen lezen uit Exodus 
Wie kent niet de Bijbelverhalen van het volk Israël in de woestijn? Mozes als baby in het 
biezen mandje, het volk Israël dat door de zee uittrekt uit Egypte, de uitzinnig dansende 
mensen rond het gouden kalf, overbekende verhalen toch? Maar wie het boek Exodus 
daadwerkelijk gaat lezen zal bemerken dat het boek geen opsomming is van 
kinderbijbelverhalen, maar een weefsel van teksten waarin de lezer gemakkelijk kan 
verdwalen. Kun je niet beter al die leefregels en wetten, de rijen namen, de herhalingen 
overslaan? Hoe relevant is meer dan de helft van wat is opgeschreven in dit boek nog voor 
ons? 
In de orthodoxe Joodse traditie wordt de hele Thora, dus ook het boek Exodus, ieder jaar 
woord voor woord in de synagoge gelezen. De vijf boeken vormen het fundament van het 
Jodendom. Eeuwenlang hebben Joodse geleerden zich verdiept in deze teksten en 
geprobeerd ze toe te spitsen op de eigentijdse situatie. Hoewel dit kan leiden tot 
uiteenlopende interpretaties die soms zelfs met elkaar in strijd lijken te zijn vormen zij een 
rijke bron waaruit het Jodendom dagelijks put.  
In september gaat een huiskring in Giessenburg van start met het lezen van het boek 
Exodus. Mevrouw Tirtzah Middleton, gabbaj en voorzitter van de commissie religieuze zaken 
van de Progressief Joodse Gemeente Midden Nederland, zal deze kring begeleiden. Zij 
heeft in het begeleiden van leerhuis- en gesprekskringen al tientallen jaren ervaring. 
U bent hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze kring, die gehouden wordt op de 
volgende donderdagmiddagen: 22 september, 20 oktober, 1 december, 12 januari, 9 
februari, 9 maart en 20 april. Tijd: 13.30 – 15.30 uur. Plaats: Peursumseweg 23 of 
Doetseweg 2. De bijdrage in de kosten bedraagt € 70 voor de hele cursus.  
Voor informatie en aanmelding: Rian de Koning (06-10828129/riandekoning@solconmail.nl) 
of Wout Schakel (0184-418101/wschakel@online.nl). 
 
Update Oekraïense gasten 
In de zomer hebben de jongeren van onze Oekraïense gasten een uitje gehad naar 
Scheveningen/Madurodam. Dit was georganiseerd door de Rotary. Ze hebben dat heel leuk 
gevonden. Daarnaast zijn ze gevraagd om deel te nemen aan een aantal activiteiten. Dat is 
leuk om te zien! 
Na de zomer is school weer begonnen. De kinderen van de fam. Demenkov (Ilja, Tima en 
Wowa) zijn naar school in Gorinchem, bij het Gomarus. Bij fam. Korostashovets is Danik 
naar de taalklas in Groot Ammers en Tanya is sinds juli met veel plezier aan de slag in De 
Hoeff. Ook de ouders zijn, samen met nog een paar anderen, gestart met Nederlandse 
taalcursus. 
Fam. Korostashovets (torenzaal) zal binnenkort (waarschijnlijk tijdelijk) terugkeren naar 
Oekraïne. De man/vader van hen verblijft daar nog, net als een oudere zoon/broer. Ze 
moeten daar nu wat zaken gaan regelen. Fam. Demenkov (jeugdruimte) zal nog in 
Nederland blijven. 
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Hoe de toekomst eruit ziet is lastig te voorspellen, voor hen en voor ons. Wij hebben veel 
contact met hen, zo nu en dan hebben we wat miscommunicatie, maar altijd in een goede 
sfeer. Gelukkig hebben we nog steeds hulp, dus dat is fijn. 
Onlangs zijn drie leden van de werkgroep geïnterviewd voor de Kerst4ing krant die in 
december wordt verspreid. We hebben daar verteld over onze ervaringen. 
Groet, Johan, Arie, Arda, Leonie en Mireille 
 
Data ter herinnering 
18 september     Startzondag en bevestiging ambtsdragers 
22 september    1ste bijeenkomst bijbelstudie boek Exodus 
30 september    Maandsluiting in Bredero’s Hof, aanvang 19.00 uur 
     Voorganger Ds. Y. Pors 
4 oktober    Jeugd van vroeger 
19 november    Bazar door diaconie voor Projecthulp Sri Lanka 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 18 september.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 16 september 20.00 uur inleveren bij de makers van 
de nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


