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NB  zondag 23 oktober 2022  
Vandaag zondag 23 oktober gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam. 
De avonddienst zal een cultuurdienst zijn met spreker Pastor Theo te Wierik uit Tilburg met 
medewerking van het Surinaams koor Pramisi en organist Sjaak Kazen. 
 
Volgende week zondag 30 oktober  gaat  in de morgendienst Ds. R. Bos uit Harderwijk 
voor. 
    
Collecte 23 oktober 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de solidariteitskas. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 23 oktober  gaan met onze hartelijke felicitaties voor hun 40 jarig 
huwelijksjubileum naar br. en zr. Arie en Alie de Bruin – van Houwelingen. 
De bloemen worden weg gebracht door Lijda Aantjes. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Siem Klop. 
 
Geloofskracht 
Ze wilde graag meespelen in het schoolorkest voor de dienst op dankdag en daar heb ik 
natuurlijk geen bezwaar tegen. Waar ik wel bezwaar tegen heb, is dat ik al een week of drie 
het lied ‘Groot is uw trouw’ in mijn hoofd heb. En als ik het niet stilletjes hum, hoor ik het 
naast me in de auto, als ze onder de douche staat of als ze niet eens in de gaten heeft dat 
ze aan het zingen is. 
Om te oefenen zing ik het naast de gitaar met haar mee en dat iedere dag een keer of drie. 
Volgens mij noemen ze dat grijs gedraaid. 
Ik besloot het lied eens op te zoeken en tot mijn verbazing komt het uit de Verenigde Staten, 
geschreven door Thomas O. Chisholm in 1923. Wij kennen het omdat Billy Graham het 
meenam met zijn evangelisatiecampagnes in de vijftiger jaren. Door de eerste 
opwekkingconferenties werd het lied daarna heel populair.  
Nog verbazingwekkender is het dan ook dat Chisholm geen enkele aanleiding had om het 
lied te schrijven. Hij was onder de indruk van de trouw van God en plakte een aantal 
bijbelteksten aan elkaar die dat weergaven. Zelf had hij nooit de bedoeling gehad er een 
wereldwijd gezongen lied van te maken.  
Ook blijkt dat er oorspronkelijk nog een tweede couplet was (ons tweede is feitelijk het derde 
couplet) waarin Gods trouw aan de schepping bezongen wordt. Dit couplet is wel 
opgenomen in de bundels van het Leger des Heils. Ik wil de tekst u niet onthouden, want ik 
zou het zeker een waardevolle toevoeging vinden, al zingen we het lied na dankdag 
voorlopig maar even niet. 
Summer and winter and springtime and harvest, 
Sun, moon and stars in their courses above 
Join with all nature in manifold witness 
To Thy great faithfulness, mercy and love. 

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 
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(Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd, – 
zon, maan en sterren, gezet in hun baan, – 
geheel uw schepping getuigt van uw trouw, Heer, 
die ons bewaart en leidt heel ons bestaan. ) 
Yvette Pors 
 
Mededeling vanuit de gemeente 
-Bedankje 
We willen graag iedereen die een kaart hebben gestuurd en op bezoek gaan bij onze vader 

Klaas heel hartelijk bedanken.  

Elly Molenaar-Nijboer 

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. 
 
Kinderbijbeldag 2022 ‘Alles Andersom’ 
Aanstaande vrijdag 28 oktober 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. 
 
Kerk-School-Gezin Dankdagdienst  
Het thema van de dankdagdienst op D.V. 2 november is ‘Wie dank jij?’. Ds Yvette Pors zal 
dit thema toelichten aan de hand van 1 Koningen 17: 1-16  
De collecte is bestemd voor het gezamenlijke diaconie project van de Gereformeerde en 
Hervormde kerk: Geef warmte door. We willen u vragen om uw kinderen geen 
collectebonnen mee te geven.  
De dienst begint om 8.45 in de Maranathakerk aan de Peursumseweg. Het is een 
gezamenlijke dienst van de 3 Giessenburgse kerken in samenwerking met CBS de 
Hoeksteen.  
Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de dienst bij te 
wonen. Voor de allerkleinsten is er kinderoppas aanwezig (we vragen u kinderen onder de 3 
jaar bij de oppas te brengen).  
De commissie Kerk-School-Gezin  
 
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!  

mailto:kbd.giessenburg@gmail.com
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-Datum: 4 november 
-Plaats: Peursumseweg 21 
-Opgeven: Hillegonde v.d. Aa, Yvette Pors 
-Kosten: 3 euro p.p. 

 
 
Givt 
Afgelopen zondag na de dienst heeft u beknopt kennis kunnen maken met Givt.  Wij kunnen 
u melden dat er reeds 12 mensen zijn die hiervan gebruik hebben gemaakt. Een positief 
begin.  
Om nog meer mensen enthousiast te maken voor Givt hopen we binnenkort, tijdens het 
koffiedrinken, een meer uitgebreide presentatie te geven over deze gemakkelijke manier van 
digitaal geven. Deze vorm van geven is al in 1100 kerken actief.   
Het zou leuk zijn als we straks hier in de kerk horen : “Het is gelukt hoor”. 

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. 
 
Oekraïense gasten 
Dit voorjaar hebben we een tweetal gezinnen uit de Oekraïne opgevangen. Op dat moment 
was er veel vraag naar opvang, meer dan de Gemeente Molenlanden (verantwoordelijk voor 
de opvang) kon bieden. We hebben het met de gezinnen vanaf het begin gehad over een 
periode van 6 tot 9 maanden. Onze opvang was/is een noodopvang, tijdelijk. De gemeente 
Molenlanden heeft in de afgelopen periode een meer permanente opvang gecreëerd in 
Groot-Ammers. Hier is plaats voor meerdere Oekraïense gezinnen uit Molenlanden. De 
gezinnen die binnen de Gemeente Molenlanden opgevangen zijn krijgen voorrang in Groot-
Ammers. Voor onze Oekraïense gasten is dit een kans om binnen de Gemeente 
Molenlanden een andere, meer structurele plek te krijgen. Natuurlijk zal het anders zijn, maar 
met het oog op de langere duur van de oorlog, de betere secundaire voorzieningen en de 
tijdelijkheid van onze opvang, is dit de beste optie voor de langere termijn. Vanaf volgende 
week wordt de locatie opengesteld voor vluchtelingen van buiten de Gemeente Molenlanden, 
daarom moesten onze Oekraïense gasten deze week besluiten. 

Het gezin Demenkov heeft besloten dat de vader (Sergei) met de drie zoons (Wowa, Ilja en 
Tima) naar Groot Ammers gaat. De moeder (Luda) zal, zodra ze de reis heeft geregeld, naar 
hun oudste zoon in Oekraïne teruggaan. Zaterdag zullen ze verhuizen naar Groot 
Ammers. Dat ze nu naar Groot Ammers gaan, betekent niet dat we hen niet meer zullen 
helpen en zien. We zullen hen vragen of we ze een keer op kunnen halen om naar onze kerk 
kunnen komen. Het gezin Korostashovets is ca. 4 weken geleden terug gegaan naar 
Oekraine. Of zij terug zullen komen is onduidelijk. De laatste tijd is het daar onrustig 
natuurlijk, maar het gaat goed met hen. 

Dank aan alle mensen die geholpen hebben met alle zorg en activiteiten. Ook de beide 
gezinnen hebben dit meermaals uitgesproken! Deze hulp is vanuit het hele dorp gekomen, 
mooi om dat met elkaar te doen! Als er vragen zijn, aarzel niet deze aan ons te stellen!   
Groet, Arda, Leonie, Johan, Arie en Mireille 
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Bazaar zaterdagmiddag 19 november voor Projecthulp Sri Lanka 
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. 
In de hal van de kerk staat een tafel,  met een aantal spullen die al door gemeenteleden zijn 
gemaakt  voor de bazaar. Creatieve aanvullingen en bakkers van taarten/cake zijn nog van 
harte welkom. Verder zullen er diverse tafels bezet worden met  leuke spellen en leuke 
aangeleverde spullen die verkocht gaan worden, dus ook hulp bij de verkoop is nog welkom. 
Neem daarom gerust contact op met de diakenen!! 
 

Diaconie Actie: Geef Warmte Door 

Hoe zijn we solidair met elkaar?  Een deel van de huishoudens heeft het geld niet nodig, 

terwijl het bedrag voor andere huishoudens niet hoog genoeg is om de gestegen kosten te 

compenseren. In samenwerking met de diaconie van de Hervormde Kerk zetten we de 

actie “Geef Warmte Door” voort. Een solidair project waarbij we willen omzien naar alle 

plaatsgenoten in Giessenburg die vanwege de toenemende (energie)kosten meer in de knel 

komen. Hierbij een oproep aan degene die een steuntje kunnen gebruiken en ook aan 

degenen die steun kunnen geven. Meer informatie is te vinden op de website  

www.giessenburg.protestantsekerk.net of er kan gereageerd worden naar de diaken Gerard 

Dunnink 06-51527690   of via email diaconie.pkngiessenburg@gmail.com U kunt ook uw 

bijdrage direct overmaken op rek.nr. NL69 RABO 0321 7025 14 tnv Diaconie GK 

Giessenburg o.v.v. “Actie geef warmte door” 

 

Data ter herinnering 
23 oktober  18.30 uur speciale avondcultuurdienst Suriname met 

koor Pramisi en Pastor Theo te Wierik uit Tilburg  
28 oktober  Kinderbijbeldag  
28 oktober  Maandsluiting in Bredero’s Hof, aanvang 19.00 uur 

Voorganger Dhr. W.J. van Iperen 
1 november     Jeugd van vroeger in de Stigt. Aanvang 10.00 uur 
2 november     Dankdag  
4 november  Sirkelslag 2022 (12-16 jaar)  
5 november     Erwtensoep verkoop  
5 november ‘Tim Zingt’ in de Maranathakerk 

“Heus niet voor elke dagboek Show” 
aanvang 20.30 uur 

6 november     Kindernevendienst en Jeugdkerk  
7 november     Collectebonnen te koop in de Stigt  
10 november    Geloven op donderdag 
19 november Bazaar vanuit de diaconie 
20 november     Laatste zondag kerkelijk jaar  
20 november     Kindernevendienst en Jeugdkerk 
28 november    Gemeenteavond 
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De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 30 oktober.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 28 oktober uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


