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NB  zondag 2 oktober 2022  
Vandaag zondag 2 oktober gaat in de morgendienst onze eigen predikant ds. Y. Pors voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam. 
 
Er is vanmorgen ook Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Volgende week zondag 9 oktober  gaat  in de morgendienst ds. L. de Jong uit Rotterdam 
voor en in de avonddienst ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht. 
    
Collecte 2 oktober 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in Actie, bouw de kerk van Syrië weer op. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
-Toelichting collecte  
De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een 
dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. 
Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar 
onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun 
afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal 
herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen 
voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, 
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, 

omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. Geef aan de 
collecte voor de kerk van Syrië. Meer informatie is te vinden op de website van Kerkinactie 
  
- Bij de dienst 
Komende zondag is het Israelzondag. Een zondag met een kleurtje dus. Dit jaar besteden 
we er aandacht aan om ons bewust te maken dat ook wij wortels hebben in het land dat God 
heeft aangewezen als het land van Zijn plan. Tegelijkertijd proberen we daarin ook de ruimte 
te houden voor de scherpe randjes. Het beloofde land is een land in oorlog. Politiek en religie 
zijn vaak onterecht met elkaar verbonden. Ook dat mag gezegd zijn. En in onze gebeden 
genoemd. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 2 oktober  gaan met onze hartelijke groeten naar br. en zr.  
Cees en Janet Schep.  
De bloemen worden weg gebracht door Margriet Leendertse. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Bernadette de Jong. 
 
Mededeling vanuit de gemeente 
-bedankje 
Heel erg bedankt voor de vele kaartjes, appjes en telefoontjes na mijn operatie. Het is fijn om 
zoveel warmte en betrokkenheid te ervaren. 
Hartelijke groet, Wim van Oosterom 

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/bouw-de-kerk-in-syrie-weer-op/
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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 
Vanuit de gemeente Molenlanden is een paar weken geleden een avond georganiseerd 
rondom sociale zaken. Met name armoedebestrijding stond hoog op de agenda. Ook in de 
pastoraatsvergadering van afgelopen dinsdag kwam dat aan bod. Wat armoedebestrijding 
lastig maakt, is dat we de neiging hebben ons te schamen wanneer het gaat om onze 
financiële situatie. Daarover hangen we liever niet de vuile was buiten. Terwijl er toch velen 
moeten zijn bij wie de nood groot is. Ik hoor steeds vaker van mensen dat ze de kachel deze 
dagen liever nog niet aanzetten, dat ze het weekendje weg in het najaar schrappen, dat ze 
een bijbaantje zoeken. Ook ik merk dat het geld dat ik normaal aan het einde van de maand 
over zou houden om te sparen, zienderogen slinkt. Ineens ben je als éénverdiener 
kwetsbaar. De kunst is, denk ik, om de schaamte voorbij te komen. Samen sta je sterker 
zeggen ze, maar dat is ook zo. Toegeven dat je moeite hebt om rond te komen, maakt bij 
een ander ook wat los. Juist in onze gemeente moet daarvoor ruimte en waardering zijn. Als 
het bij ons niet verteld kan worden, mogen we ons dat aanrekenen. Laten we dus vooral ook 
figuurlijk met elkaar delen. Gedeelde smart is nog altijd halve smart! Vriendelijke groet, 
Yvette Pors. 
 
 
Geloven op donderdag 
Op 6 oktober start de kring ‘geloven op donderdag’ weer. We zullen dit seizoen bij elkaar 
thuis komen en we starten dan ook in de pastorie, Peursumseweg 21 om 19:30. We lezen en 
spreken met elkaar over bijbelteksten die aanspreken. Van harte aanbevolen 
 
Incasso jaarlijkse vrijwillige bijdrage Diaconie  
Graag maakt de Diaconie u erop attent dat de jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de Diaconie 
zal worden geïncasseerd in de week van 10 oktober. Als u vragen of opmerkingen heeft 
hierover dan kunt u contact opnemen met Wim de Pater (wmdepater@gmail.com). Met de 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage stelt u de Diaconie onder andere in staat om een aantal doelen 
structureel te ondersteunen. Ook wordt uw bijdrage gebruikt om stortingen te kunnen doen 
voor acute noodhulp zoals bijvoorbeeld eerder dit jaar voor Oekraïne en voor de watersnood 
in Pakistan. De Diaconie dankt u heel hartelijk voor uw bijdrage! 
 
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 ! 
 
Collectebonnen 
Maandag 3 oktober kunt u weer collectebonnen kopen/afhalen in de hal boven in de kerk.  
U kunt dit tussen 19.00 uur en 19.30 uur doen. 
 

- *Givt 
Collecteren zonder contant geld. Steeds minder mensen hebben contant geld op zak. Dat is 
logisch, want bijna overal kan je elektronisch betalen. Deze ontwikkeling is niet tegen te 
houden, maar heeft wel als nadeel dat collectes steeds minder opbrengen. Mensen willen 
wel geven, maar hebben minder contant geld bij zich waardoor kerken een deel van hun 
inkomsten mislopen. Givt heeft hier de oplossing voor gevonden. Het stelt kerkgangers 
zonder contant geld toch in staat om met een smartphone te geven, gewoon tijdens de 
dienst, bijna precies zoals ze gewend zijn. 
De komende maanden willen we hiermee starten voor een proefperiode van een half jaar. 

mailto:wmdepater@gmail.com
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Binnenkort zullen wij u nader informeren en een verdere uitleg geven hoe e.e.a. in z’n werk 
gaat. 
De collectebonnen en het contant geld zullen niet verdwijnen; Givt is alleen een uitbreiding 
van de collectemogelijkheden.    
 
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. 
 
Awake  
Vanavond, zondag 2 oktober, gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar zal 
gastspreekster Carmen Melissant het gaan hebben over het thema: “Be the change”. Tijdens 
de avond neemt de spreekster 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. Awake is vóór jongeren (doelgroep: 14 
t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? Tot dan! 
 
Data ter herinnering 
2 oktober    Awake, 19.00 uur 
3 oktober    Collectebonnen 19.00-19.30 uur 
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 Meerkerk, 15.00 uur 
19 november     Bazaar vanuit de diaconie 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 9 oktober.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 7 oktober uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 

https://kerkenisraelzh.nl/

