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NB  zondag 18 september 2022 Startzondag 
Vandaag zondag 18 september  gaat onze eigen predikant Ds. Yvette Pors voor. In deze 
startzondagdienst nemen we afscheid van zes ambtsdragers en worden vier ambtsdragers 
bevestigd in hun ambt. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans 
Dubbeldam. 
Deze zondag doen we meteen veel. We starten het seizoen, we bevestigen ambtsdragers en 
het moet ook nog gaan over het jaarthema van de PKN: “aan tafel”. Dat is een lappendeken 
vol kleur waar je, als je niet uitkijkt, de helft niet eens van ziet. Dus probeer ik de hele week 
al te beperken. Ik zou namelijk heel graag het seizoen openen met een opbeurende preek. 
Alsof ik net als een actievoerder van Greenpeace in de touwen aan een walvisvaarder ga 
hangen. Op de bres voor onze gemeente en ons geloof. U begrijpt dat dat ingewikkeld is. 
Onze ambtsdragers verdienen de aandacht en voordat ik het weet, ben ik drukker met mijn 
eigen motieven dan met de boodschap van de Bijbel. Maar we gaan het wel proberen! Onze 
gemeenschap is het waard om voor in de touwen te gaan hangen. Van harte aanbevolen om 
met ons mee te vieren en te tafelen! 
 
Volgende week zondag 25 september   gaat in de morgendienst Ds. G. den Hartogh uit 
Krimpen a/d IJssel voor en in de avonddienst Ds. L. de Jong uit Rotterdam. De avonddienst 
is een gemeentezangdienst met medewerking van koor Reflexxion. 
 
Collecte 18 september 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de Voedselbank. 
‘Aan Tafel’ is het thema voor deze startzondag. Samen aan tafel om te eten en te drinken, 
dat is niet voor iedereen weggelegd. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder 
de armoedegrens. Met de huidige stijging van de kosten voor levensonderhoud is het de 
verwachting dat meer mensen een beroep zullen moeten doen op hulp. De voedselbanken 
helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De diaconie 
ondersteunt al jaren structureel het werk van de voedselbank Zederik-Giessenlanden maar 
juist nu is uw hulp onmisbaar. Helpt u mee om het werk van de voedselbank mogelijk te 
maken?    
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 18 september gaan met onze hartelijke groeten naar  
br. Jan de Hoop. De bloemen worden weg gebracht door Petra Schreuders. 
 
Geloofskracht 
Tegenwoordig zijn er talloze helden bijgekomen, die ik niet meer zo goed volg, maar ze 
vertonen nog steeds overeenkomsten met de helden van de afgelopen 60 jaar; ze strijden 
allemaal tegen het kwaad en zo redden ze de wereld. Prins Vaillant, Superman of kapitein 
Rob zijn ethisch verantwoord en moreel correct. Ze zijn sterk, hebben doorzettingsvermogen 
en blijven trouw aan hun principes. En ook in het echte leven vonden we sommige mensen 
geweldig. Denk aan de rode Baron (Eerste Wereldoorlog), Michiel de Ruyter (zeevaart) of 
Jeanne d’Arc (heldin uit de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk). Soms weten we 
niet eens meer wat ze precies gedaan hebben, maar het zijn helden. Ze zijn geroemd en 
geliefd. Waarom zeggen we dat eigenlijk nooit van Jezus Christus? Yvette Pors 
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Startzondag  
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 en 
dat doen we ook…. Na de kerkdienst gaan we eerst met 
elkaar koffie, thee of wat fris drinken in de Stigt. We zullen 
doen dit onder het genot van een stukje taart of cake. Er 
hebben 10 bakkers en baksters toegezegd om cake of taart 
te bakken, dus er is vast voor iedereen een stukje 
beschikbaar. Er is een quiz voor jong en oud, een mooie 
fotopresentatie over het 50-jarig bestaan van de 
Maranathakerk en gaan we met elkaar lunchen. Zie de bijlage 
met het programma van de startzondag. 
 
Avonddienst van zondag 25 september is een Gemeentezangdienst 
Het thema is “Handen uit de mouwen/handen gevouwen” vanuit het Lucas-evangelie met 
Martha en Maria.  
Voorganger is ds. Lourens de Jong uit Rotterdam met medewerking van koor Reflexxion, 
organist in deze bijzondere dienst is Sjaak Kazen. 
Aanvang is 18.30 uur. 
Veel van de  liederen ondersteunen het thema en Reflexxion heeft vanuit haar repertoire een 
prachtige verzameling liederen aangereikt, ook ingegeven door het thema. 
We hopen op een blijde dienst met de nadruk op gemeentezang voor Gods leiding in het 
gemeentewerk in het vorige week gestarte seizoen. 
Iedereen van harte uitgenodigd ! 
 
Inzamelpunt oude metalen gaat verhuizen 
Nu het entree gebied van de Groene Wei wordt afgerond bij de fam. A. Rouwert Boer aan de 
Neerpolderseweg moeten we het inzamelpunt gaan verplaatsen. 
Per 1 oktober is het inzamelpunt iets verderop bij de  fam. Schakel  Neerpolderseweg 28 . 
De groep vrijwilligers hoopt binnenkort de mijlpaal te bereiken dat er voor € 25.000,- aan 
oude metalen is gesorteerd en is ingeleverd bij Dalm. 
De opbrengst is besteed aan goede doelen en de diaconieën van beide kerken. 
We hopen dat ook velen de weg naar het nieuwe inzamelpunt weten te vinden. 
 
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? 
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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). 
 
 
Data ter herinnering 
18 september    Startzondag en bevestiging ambtsdragers 
25 september   18.30 uur, Gemeentezangdienst met ds. Lourens de  

Jong m.m.v. koor Reflexxion 
30 september   Maandsluiting in Bredero’s Hof, aanvang 19.00 uur 
    Voorganger Ds. Y. Pors 
2 oktober    Jeugdkerk 
4 oktober    Jeugd van Vroeger in de Stigt, aanvang 10.00 uur. 
23 oktober 18.30 uur met pastor Theo te Wierik en het Christelijk 

Surinaams koor Pramisie uit Tilburg 

 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 25 september.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 23 september 20.00 uur inleveren bij de makers van 
de nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


