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NB  zondag 16 oktober 2022  
Vandaag zondag 16 oktober gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Scott Baks. 
 
Er is vanmorgen ook Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Volgende week zondag 23 oktober  gaat  in de morgendienst onze eigen predikant  
ds. Y. Pors voor. 
De avonddienst zal een cultuurdienst zijn met spreker Pastor Theo te Wierik uit Tilburg met 
medewerking van het Surinaams koor Pramisi. 
    
Collecte 16 oktober 2022  

De opbrengst van de eerste collecte is voor het Steunfonds van Het Vakantiebureau. Deze 

stichting biedt vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking 

of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-

christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk. De 

vakantieweken vinden verspreid door het jaar plaats in hotels in Nederland of op het 

aangepaste schip de Prins Willem-Alexander. Vrijwilligers ondersteunen waar nodig! Het 

steunfonds geeft financiële ondersteuning voor zaken zoals aangepaste vervoersmiddelen, 

recreatiemiddelen of excursies. Wilt u meer informatie, heeft u interesse om zich aan te 

melden als vrijwilliger of wilt u misschien een vakantie aanvragen? Kijk dan op 

www.hetvakantiebureau.nl. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen 

wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds. 

Bloemen  
De bloemen van zondag 16 oktober  gaan met onze hartelijke felicitaties voor hun 25 jarig 
huwelijk naar br. en zr. Richard en Wilma Liet – Kersbergen. 
De bloemen worden weg gebracht door Gerie de Rover. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Noa Paans. 
 
Geloofskracht 
Van de meeste helden uit de Bijbel weten we wel het één en ander, maar bij Daniël blijft het 
stil. Zijn afkomst is onbekend en eigenlijk rekent de joodse traditie hem niet eens tot de 
profeten. Dat roept vragen op. Wie was hij? Er wordt wel beweerd dat hij niet nader geduid 
wordt omdat hij niet tot een familie meer behoorde en ook niet voor nageslacht heeft 
gezorgd. Dat laatste omdat er in de Bijbel geen zonen van hem worden genoemd. Er wordt 
zelfs beweerd dat hij en zijn drie vrienden eunuchen zouden zijn. Daar is geen sluitend 
bewijs voor maar in Jesaja 39:7 wordt door Jesaja tegen Hizkia gezegd dat zijn volk en het 
nageslacht dat zij hebben verwekt, weggevoerd zal worden om dienst te doen in het paleis 
van de koning van Babylonië. Het Hebreeuwse woord voor dienaar of hoveling dat hier wordt 
gebruikt, wordt ook gebruikt voor castraten. Reden voor de joodse traditie om Daniël geen 
profeet te noemen, want profeten mogen geen lichamelijke gebreken kennen. En het wordt 
nog erger. Zelfs zo erg dat ik inmiddels met enige gene achter mijn scherm zit. Leest u zelf 
maar eens Deuteronomium 23: 2. Daar staat onomwonden dat je niet deel mag nemen aan 
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de dienst aan God als er het één en ander is geplet, gekneusd of afgesneden. Reden te 
meer om de Held Daniël niet een al te grote plaats te geven tussen alle heren in de Bijbel.  
En toch, Daniël wordt ook de welbeminde genoemd. Hij heeft nergens problemen mee en 
zelfs de leeuwen lusten hem niet. Er is geen enkele concrete aanwijzing dat hem iets ontbrak 
en wellicht heeft hij lang en gelukkig te midden van zijn kinderen geleefd. Maar wat je 
eenmaal aankleeft….raak je niet meer kwijt. 
Yvette Pors 
 
Aan tafel 
In het kader van het jaarthema van PKN willen we dit jaar een aantal gezamenlijke 
maaltijden organiseren. Doel is de ontmoeting met elkaar. We zullen openen en sluiten, 
maar vinden het belangrijk om het gesprek een kans te geven. We doen dat thuis, tenzij de 
groep te groot wordt. Ook vragen we u om een kleine bijdrage in de kosten en om u aan te 
melden zodat we rekening kunnen houden met de hoeveelheden. 
We hopen natuurlijk op een flink aantal deelnemers!  
-Datum: 4 november 
-Plaats: Peursumseweg 21 
-Opgeven: Hillegonde v.d. Aa, Yvette Pors 
-Kosten: 3 euro p.p. 

 
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 
 
Oekraïense gasten 
De opvang die wij in onze kerk aan de Oekraïners bieden is als noodopvang bedoeld. Het is 
geen locatie waar we permanente bewoning kunnen bieden. In Groot Ammers is er een 
opvang gerealiseerd voor Oekraïense vluchtelingen. Deze opvang heeft een meer 
structurele ('permanente' aard).  Nu deze opvang in Groot Ammers tot stand is gekomen, 
hebben wij hierover met de Oekraïense gasten gesproken. Afgelopen donderdag zijn zij 
wezen kijken in Groot Ammers. Wij zijn met hen hierover in gesprek en houden u op de 
hoogte. 
 
Erwtensoep 
Zaterdag 5 november is er weer de erwtensoepactie voor onze kerk. 
Heb je zin om mee te helpen om deze actie tot een succes te maken en je bent nog niet 
benadert door Geri de Rover? 
Bel haar of stuur een berichtje naar 06-42071477. 
Vele handen maken licht werk. 
 
Cultuurdienst Suriname 
De avonddienst van zondag 23 oktober is een Suriname Cultuurdienst.  
Het thema is:  “wij geloven in elkaar als tochtgenoten, die in goede en in kwade dagen 
elkaars houvast willen zijn”. Voorganger is Pastor Theo te Wierik, Christelijke Surinamers 
Tilburg en muzikale begeleiding en zang door het Surinaams koor “Pramisi” ook uit Tilburg. 
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Het wordt een prachtige dienst. In de eigen Surinaamse cultuur en sfeer brengt het koor 
“Pramisi” de eer brengt aan onze Heer en Heiland.  
Iedereen is van harte welkom vanaf 18.00 uur. De dienst begint om 18.30 uur. 
 
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. 
Voor dit probleem hebben we vanaf een oplossing, want we kunnen 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. In de bijlage wordt een uitgebreide toelichting geven. 

 
Data ter herinnering 
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)  
4 november Aan tafel, Peursumseweg 21 
5 november ‘Tim Zingt’ in de Maranathakerk 

“Heus niet voor elke dagboek Show” 
aanvang 20.30 uur 

19 november Bazaar vanuit de diaconie 
 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 23 oktober.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 21 oktober uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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