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NB  zondag 9 oktober 2022  
Vandaag zondag 9 oktober gaat in de morgendienst ds. L. de Jong uit Rotterdam voor en in 
de avonddienst ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Joop Eijkelenboom en Anja Breedijk. 
 
Volgende week zondag 16 oktober  gaat  in de morgendienst onze eigen predikant  
ds. Y. Pors voor.  
    
Collecte 9 oktober 2022  

De opbrengst van de eerste collecte is voor Edukans, 2 jaar leerachterstand inhalen in 

Oeganda. De coronapandemie legde de wereld en het onderwijs plat, maar nergens waren 

de scholen zo lang gesloten als in Oeganda. Twee jaar lang zaten Oegandese leerlingen 

thuis. De blijdschap dat scholen begin dit jaar weer open gingen was groot. Tegelijk zijn ook 

de zorgen enorm, om de grote leerachterstanden én om alle kinderen die niet meer 

terugkeren naar school. De angst van veel leerkrachten is dat de leerlingen die wél 

terugkwamen, hun school niet afmaken door alle achterstanden die er zijn. Dit heeft een 

onvoorstelbare impact op de toekomst van heel Oeganda. Docenten doen er dan ook samen 

met Edukans alles aan om de verloren tijd in te halen. En om kinderen weer een veilige plek 

te bieden in de klas. Uw bijdrage wordt gevraagd om Edukans te helpen om het onderwijs in 

Oeganda weer op orde te krijgen. Kijk ook op: www.edukans.nl  

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 

Onderhoudsfonds. 

Bloemen  
De bloemen van zondag 9 oktober  gaan met onze hartelijke groeten naar br. Klaas Nijboer. 
De bloemen worden weg gebracht door Margreeth Aantjes. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Esmee Hengeveld. 
 
Geloofskracht 
Vanwege een studiedag op school waren wij vrijdagmorgen in museum Corpus bij Leiden. Je 
maakt een reis door het menselijk lichaam waarna je door een interactief museum wordt 
geleid dat alles nog eens toelicht. Hartstikke leuk, vonden wij.  
In een hoekje van de zaal met herseninformatie stond bij een vitrine de interessante vraag of 
religie verankerd ligt in ons brein. Neurowetenschappers hebben aangetoond dat religieuze 
ervaringen ‘op te wekken’ (wat een woordgrap) zijn. Wanneer bepaalde gebieden in onze 
hersenen gestimuleerd worden, ervaren we meer bovennatuurlijke gebeurtenissen en voelen 
we ons beter. Daarmee zou God als ervaring niet per definitie aanwezig zijn in ons menselijk 
lichaam. 
Daar dacht ik over na. Ik vond het antwoord niet bevredigend, namelijk. Geloven ligt niet 
verankerd in ons brein, maar in ons zijn. Geloof is gefundeerd in de grote vragen naar zin en 
naar ons waarom. Dat bepaalt ons menszijn. Religie kun je toch niet reduceren tot een soort 
feel-good-gevoel? En God hoeft niet in ons te wonen als een concreet celletje in onze 
hersenstam om ons te laten geloven? Dat doen we door het geheel van ervaringen en 
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gevoelens, van ratio en emotie in het leven dat we leven met de mensen om ons heen. 
Geloven is in elk geval geen hersenproces. 
Het deed me dan ook deugd dat ik thuis in verschillende artikelen op internet terugvond dat 
geloven niet gereduceerd kan worden tot chemische processen, omdat religie zoveel meer is 
dan dat. Bovendien is het waarom van de aanwezigheid van hersencellen met een 
bovennatuurlijke functie nog lang niet beantwoord en zijn er steeds meer wetenschappers 
die moeten toegeven dat dit nog steeds te complexe materie is om antwoorden op te kunnen 
geven. 
Laten we dat vooral zo houden. God als mysterie geeft me genoeg goede breinbrekens! 
 
Yvette Pors 
 
COVID 
Helaas loopt het aantal COVID besmettingen weer op, ook in onze gemeente. Voor onze 
samenkomsten graag aandacht voor het volgende. Heeft u klachten blijf dan thuis. Wij 
vragen u om in het vak uiterst rechts en in het vak uiterst links weer 1,5 meter afstand te 
houden , dat wil zeggen 3 stoelen tussen de huishoudens. Zo kunnen we mensen met een 
kwetsbare gezondheid en mensen die veel met andere mensen in aanraking komen (zoals in 
de zorg) de mogelijkheid bieden om extra voorzorgen te nemen. Ook zullen we weer meer 
gaan ventileren. Vanwege de kosten van energie wordt er al minder gestookt in de kerk. Wij 
adviseren u daarom uw jas mee te nemen de kerk in.  
Wij wensen ieder die besmet is uiteraard een goed herstel. 
Namens de kerkenraad, Piet Aantjes, voorzitter 
 
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 ! 
 

Kinderbijbeldag 2022 ‘Alles Andersom’ 

Op 28 oktober a.s. organiseren we een Kinderbijbeldag met het thema ‘Alles Andersom’. 

Ook dit jaar hebben we een leuk programma voor jullie! De kinderen van groep 1 t/m 4 

verwachten we van 9.30 tot 12.30.  We eindigen de ochtend met een lunch.   

Zit je in groep 5, 6,7 of 8? Dan ben je welkom van 14.00 tot 18.00. Ook hier sluiten we af met 

een maaltijd. Kom je ook? Meld je dan voor 17 oktober aan via  kbd.giessenburg@gmail.com 

en vermeld hierin je naam, leeftijd,  groep en telefoonnummer.  

Wij kunnen uw/jouw hulp deze dag goed gebruiken en nodigen iedereen vanaf 13 jaar uit om 

zich hiervoor aan te melden. Dit kan via bovenstaand emailadres. 

Givt – collecteren zonder contant geld 
Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de 
pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen 
zijn niet meer tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat het voor mensen moeilijker is 
om mee te doen met de collecte tijdens de dienst. 
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Voor dit probleem hebben we vanaf komend weekend een oplossing, want dan gaan we van 
start met digitaal collecteren door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt 
worden naast de gewone manier van collecteren. Doneren met contant geld en 
collectebonnen kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven. 
Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt -app nodig. 
Ga naar www.givtapp.net/download om de app te installeren. Je kan na het downloaden 
direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op 
een later moment afronden. 

VoedselBankjes 

‘Als iedereen in Nederland wekelijks een product aan de voedselbank zou schenken dan 

hebben de voedselbanken in Nederland nooit meer een tekort.’  

Hier willen we met de jeugd van Giessenburg wat aan gaan doen! We willen met elkaar 

onderstaande voedselbankjes in elkaar zetten om op deze manier in het dorp meerdere 

inzamelplaatsen te creëren waar mensen houdbare producten in kunnen plaatsen. Deze 

producten worden regelmatig opgehaald en bij de voedselbank in Arkel gebracht.  

We hebben nog veel vrijwilligers nodig! Zou u of jij mee willen helpen bij het bouwen van de 

bankjes, het leveren van materialen, het ophalen van de producten, of wilt u zich aanmelden 

voor een bankje bij u in de voortuin? Stuur een berichtje naar 

voedselbankjes.giessenburg@gmail.com of 06-2905 0179. 

 

 

 
Data ter herinnering 
9 oktober    Aangepaste kerkdienst Ichtuskerk Meerkerk, 15.00 uur  
23 oktober 18.30 uur speciale avondcultuurdienst Suriname met koor 

Pramisi  en Pastor Theo te Wierik uit Tilburg 
28 oktober   Kinderbijbeldag 
4 november   Sirkelslag 2022 (12-16 jaar) 
19 november    Bazaar vanuit de diaconie 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 16 oktober.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 14 oktober uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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