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NB  zondag 25 september 2022  
Vandaag 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. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Sjaak Kazen. 
 
Volgende week zondag 2 oktober  gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor.  
    
-Toelichting op de avonddienst 
Het thema is “Handen uit de mouwen/handen gevouwen” vanuit het Lucas-evangelie met 
Martha en Maria. 
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 ! 

 
Collecte 25 september 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor plaatselijke activiteiten. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 25 september gaan met onze hartelijke groeten naar br. Wim van 
Oosterom. 
De bloemen worden weg gebracht door Jeannet van Houwelingen 
 
Mededeling vanuit de gemeente 
-Zieken 
Br. Wim van Oosterom is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis maar 
gelukkig weer thuis.  
 
Er zijn gemeenteleden ziek thuis of met veel zorgen om elkaar. Wij wensen een ieder heel 
veel kracht, sterkte en gezondheid toe. Laten we met elkaar meeleven en om elkaar heen 
staan bij ziekte en zorg en omringen door onze gebeden. 
 
Geloofskracht 
September is een lange maand dit jaar voor mij. De drukte houdt maar niet op. Ik snak naar 
de ‘rustige’ gastbeurt van komende zondag en verheug me op de ‘gewone’ dienst de week 
erna. En toch hoorde ik deze week nog bij een bezoek iemand verzuchten dat de tijd vliegt. 
Dat is ook zo. De vakantie lijkt al een jaar geleden, maar iedere keer dat zo’n opmerking 
wordt gemaakt, voel je de angst in de lucht hangen: we worden oud…. Voordat we het weten 
gaan we richting ons graf. Voor een kind is de paar jaar dat hij leeft al een heel leven, voor 
iemand van middelbare leeftijd is een paar jaar maar een fractie. Logisch dat we dus wel 
aanvoelen dat we dichter doorschuiven naar het einde. Om er grip op te krijgen, lezen velen 
boeken met als onderwerp de vervliegende tijd. Ze gaan meer sporten of gezonder eten. 
Alles moet ineens van kwaliteit zijn, want de toekomst….. 

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 
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Is een prachtige toekomst. Dat we dichter bij het moment van onze dood komen, is dan 
misschien een pijnlijke ervaring, maar waarom vergeten we zo makkelijk dat we ons door de 
dood heen gedragen mogen weten? Waarom haasten we ons door het leven om alles er 
vooral maar uit te halen en duurt het een eeuwigheid voordat we kunnen tellen wat werkelijk 
telt? Ik vermoed omdat we het gevoel hebben dat we tekort schieten, dat we wat recht 
hebben te zetten  ten opzichte van die grote Heer (voor wie we helemaal niets recht hoeven 
te zetten, want dat had Hij al gedaan). Of omdat we niets meer zouden ondernemen in het 
leven omdat we ons te snel zouden realiseren hoeveel beter het nog zou worden. Of omdat 
we gewoon mensen zijn die al duizenden jaren onterecht denken dat de tijd sneller gaat. 
Zonde van de tijd! Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Geloven op donderdag 
We gaan de kring ‘geloven op donderdag’ weer starten. Dit seizoen hebben we ervoor 
gekozen om bij elkaar thuis te komen. Daarom zal de eerste keer in de pastorie zijn, 
Peursumseweg 21. We starten op 6 oktober om 19:30. Van harte welkom! 
 
Aangepaste Kerkdienst  
Op zondag 9 oktober 2022 is er een aangepaste Kerkdienst in de Ichtuskerk in Meerkerk, 
Burgemeester Sloblaan 23 en deze begint om 15.00 uur. Het thema van deze dienst is “Op 
weg naar Jezus”.  Voorganger is Ds. J. Wolleswinkel. 
Een ieder is van harte welkom ! 
 
Activiteiten Kerk en Israël 2022-2023 

 
In onze regio worden veel activiteiten georganiseerd binnen het werkveld van 
‘Kerk en Israël’. Hierbij kunt u denken aan lezingen, cursussen, leerhuizen, 
concerten en ontmoetingsdagen, zowel voor predikanten als voor 
geïnteresseerde gemeenteleden. Om aan al deze activiteiten meer bekendheid 
te geven, heeft de Classicale Commissie Kerk en Israël deze verzameld op een 

nieuwe website: kerkenisraelzh.nl  
Neem eens een kijkje en laat u verrassen door het gevarieerde aanbod. Zo organiseert de 
Classicale Commissie bijvoorbeeld een wekelijks bijeenkomst via Zoom rond het Tora-
gedeelte dat in de synagoge wordt gelezen. Een unieke kans om in één jaar alle vijf boeken 
van Mozes te lezen met uitleg van de rabbijnen. Van ‘Israël’ raken we nooit uitgeleerd. 
 
De diaconie organiseert een bazaar op 19 november in de Stigt 
 Op zaterdagmiddag 19 november 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 zelf gemaakte 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; o.a. 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! 
  
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 

https://kerkenisraelzh.nl/
mailto:diaconie.pkngiessenburg@gmail.com
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Gerard Dunnink 
06-51527690 
  
 

Mountainbiken met Meet Me 
Meet Me is een netwerk van jonge christenen van circa 25-45 jaar uit de Vijfheerenlanden, 
Alblasserwaard en omgeving. We organiseren activiteiten om christenen met elkaar te 
verbinden. Er is namelijk behoefte aan onderling contact met christelijke leeftijdsgenoten.  
Hallo Sportieveling! 
8 oktober gaat Meet Me mountainbiken. Dit gaan we doen in de Loonse en Drunense 
duinen. We verzamelen om 13:30u en hebben tot 18:00u de tijd om 
de route af te leggen. Er zijn mogelijkheden om te carpoolen. 
De activiteit is zowel voor mensen die nog nooit hebben 
gemountainbiked of zich er juist helemaal vertrouwd mee voelen! 
Er zijn namelijk 2 verschillende routes. De beginnersroute is 16km 
met weinig hoogtemeters. De gevorderde route is 26 km en kent 
meer hoogtemeters, deze route wordt als middelzwaar afgegeven. 
Op de moeilijkste punten zijn er wel wat afkortmogelijkheden, zodat 
de moeilijkste punten omzeild kunnen worden. 
Onderweg komen we ook mogelijkheden tegen om een drankje te 
doen. En na het fietsen is er voor wie wil ook de mogelijkheid om 
met elkaar te eten bij de Rustende Jager. 
Kijk voor meer informatie op de website (meetmevijf.jouwweb.nl) 
en geef je op via het opgaveformulier! Geef je op vóór 1 oktober 
2022. 
Groeten van Meet Me 
 
 
 
Data ter herinnering 
30 september    Maandsluiting in Bredero’s Hof, aanvang 19.00 uur 
     Voorganger Ds. Y. Pors 
4 oktober     Jeugd van Vroeger in de Stigt, aanvang 10.00 uur. 
6 oktober    Geloven op donderdag, 19.30 in de pastorie 
9 oktober    aangepaste kerkdienst Ichtuskerk Meerker, 15.00 uur 
19 november    Bazaar vanuit de diaconie 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 2 oktober.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 30 september 20.00 uur inleveren bij de makers van 
de nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 

https://jouwweb.us5.list-manage.com/track/click?u=a33c94d65bc1c753a904a0f8f&id=b0fe2ab25b&e=5b509be511
http://meetmevijf.jouwweb.nl/
https://jouwweb.us5.list-manage.com/track/click?u=a33c94d65bc1c753a904a0f8f&id=ee67270ec1&e=5b509be511

