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NB  zondag 6 november 2022  
Vandaag zondag 6 november gaat in de morgendienst mevr. Ds. A.J.T. Bouwman uit 
Papendrecht voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Joop Eijkelenboom. 
 
Er is vandaag Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Volgende week zondag 13 november gaat  in de morgendienst  mevr. N. Rijneveld – 
Schep uit  Lopik voor en in de avonddienst Ds. M. Kollenstaart uit Goudriaan. 
    
Collecte 6 november 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerkinactie - Geef voor landloze arbeiders in 
Pakistan. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
-Toelichting 1e collecte  
70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied van Pakistan heeft geen eigen land tot 
beschikking. Een inkomen verdienen zonder eigen land is moeilijk. Mensen zoeken daarom 
naar andere manieren om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. NOAD, een 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, richt zich op het trainen en onderwijzen van arme 
boeren, loonarbeiders en arme gezinnen. Binnen die groepen krijgen de landloze arbeiders 
training, technische kennis, een klein startkapitaal en begeleiding voor een micro-
onderneming. De geplande micro-ondernemingen zijn o.a. verkoop van groenten, eieren, 
melk, reparatie van fietsen of mobiele telefoons. Met deze collecte steunt u het 
werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zodat boeren en landloze arbeiders ondersteuning 
kunnen krijgen en zij een toekomst kunnen opbouwen in Pakistan. 

  
Bloemen  
De bloemen van zondag 6 november gaan met onze hartelijke groeten naar br. Albert 
Janssen. 
De bloemen worden weg gebracht door Anneke en Ben Vonk. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Siem van Harten.  
 
Geloofskracht  
Esau had ze kennelijk graag, maar de meeste prinsessen zijn er wat huiverig van: erwten, 
ofwel linzen. Haal je het vliesje van een groene erwt en droog je het zaad, dan valt het in 
twee helften uiteen en houd je twee spliterwten over. Perfect om in (erwten)soep te 
verwerken. Dat Esau met een bord soep zijn eerstgeboorterecht verkwanseld wordt Jakob 
nog wel eens aangerekend, maar ik denk dat dat niet terecht is. Ook Esau doet niet het 
juiste. Dat zit zo. Esau is als eerstgeborene verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in en 
om het huis. Hij moet daarnaast zorgen voor nageslacht om de naam van de familie te 
behouden. Maar Esau is als een dier (rood en harig geboren) en kiest ervoor om buitenshuis 
te zwerven en te jagen. Hij ontloopt zijn familie en loopt met buitenlandse meisjes. De enkele 
keer dat hij thuis komt, is hij niet echt beleefd; “geef mij van dat rode daar!” getuigt van een 
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bijna dierlijke honger. Geen wonder dus dat hij toegeeft aan zijn hongerprikkel en niet 
moeilijk wil doen over de voorwaarden. Esau is de individualist, die eigen belangen najaagt. 
Jakob gedraagt zich zeker niet zuiver maar neemt al jaren de rol die zijn broer had moeten 
dragen. Tsja, en die soep? We zullen dit weekend weer zien hoe lekker die is. Er is met 
liefde aan gewerkt en met plezier mee gesjouwd. Zeker een zegen waard! 
 
Geloven op donderdag 
Op donderdag 10 november hopen we weer samen te komen voor geloven op donderdag. 
Deze avond vindt plaats op Peursumseweg 21, om 19:30. Van harte aanbevolen voor 
iedereen die meer wil weten van de Bijbel of graag wil praten met anderen over de 
raakvlakken tussen ons leven en de teksten die we lezen. 
 
Bazaar zaterdagmiddag 19 november voor Projecthulp Sri Lanka  
Op zaterdagmiddag 19 november wordt er van 14.00 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!! 
 
Collectebonnen 
Maandag 7 november kunnen er weer collectebonnen worden gekocht. Tussen 19.00-19.30 
uur in de hal boven in de kerk.  
 
Bedankje ontvangen van de voedselbank 
Als Voedselbank zijn we het afgelopen jaar weer actief geweest met het inzamelen van 
levensmiddelen en het maken van voedselpakketten voor de gezinnen die daarvoor in 
aanmerking komen. 
Met onze vrijwilligers is het gelukt om wekelijks de pakketten te vullen met gedoneerde en 
van giften gekochte    levensmiddelen, aangevuld met voedsel van het Distributie Centrum in 
Rotterdam. Op deze manier konden we iedere week onze cliënten van minstens drie 
volwaardige maaltijden voorzien. 
Het aankopen van de goederen werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van diverse 
kerken, scholen en     particulieren. 
Ook leverden diverse scholen, bedrijven, kerken en particulieren een bijdrage door middel 
van schenking van artikelen of het inzamelen van voedsel bij speciale projecten of 
feestdagen, zoals rondom Biddag, Dankdag en Kerst. 
We zijn blij dat op deze manier blijk wordt gegeven van medeleven en dat er bij de kerken en 
scholen een breed draagvlak is om onze activiteiten te steunen. 
Hartelijk dank namens de gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank. 
Mede dankzij u konden wij wekelijks ongeveer 90 gezinnen die zich financieel aan de 
onderkant van   de samenleving bevinden, ondersteunen door middel van voedsel en wat 
extra aandacht 
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Awake  
Vanavond, zondag 6 november, gaat er weer een nieuw Awake-
event plaatsvinden. Daar zal gastspreker Joël Boertjens het gaan 
hebben over het thema: “Outside your bubble”. Tijdens de avond 
neemt de spreker 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! 
 
 
 
Praiseavond 
Wat is het mooi om als gemeente van God samen Zijn naam groot te 
maken! Dat kan op veel verschillende manieren. Met One Man Audience 
doen we dat het liefst door muziek en zang. 
Daarom organiseren wij op vrijdag 18 november een praiseavond in de 
Hervormde Kerk in Giessenburg. De avond is voor alle leeftijden, dus of 
je nu van traditionele liederen houdt, het liefst naar Sela luistert of 
voorkeur hebt voor wat stevigers, alles komt aan bod. De avond start om 
20:00 uur. Wees welkom! 
 
 
 
Instrumentaal najaarsconcert 
Sliedrecht – Op zaterdag 26 november geven Wilbert Magré (piano), Jan Rozendaal (orgel), 
Carina Petersen-Bossenbroek (panfluit) en Rebecca Rozendaal (viool) een instrumentaal 
concert in de Grote Kerk van Sliedrecht. 
De avond die om 20.00 uur begint wordt gegeven door vier getalenteerde jonge muzikanten 
die al vele concerten en opnames op hun naam hebben. Op het programma staan onder 
andere prachtige Psalm- en liedbewerkingen, klassieke en populaire werken. In een tour van 
drie concerten (Renswoude, Doornspijk en Sliedrecht) laten deze vier muzikanten zich voor 
het eerst gezamenlijk in deze samenstelling horen.  
Toegangskaarten zijn via www.wilbertmagre.nl met € 2,50 korting per persoon te reserveren. 
Kaarten zijn in de voorverkoop voor volwassenen € 10,- en kinderen t/m 15 jaar € 5,-. De 
musici heten u van harte welkom! 
 
 
Data ter herinnering 
6 november     Kindernevendienst en Jeugdkerk  
6 november    Awake  
7 november     collectebonnen te koop in de Stigt  
18 november    Praiseavond in de Hervormde Kerk 
19 november Bazaar vanuit de diaconie 
20 november     Laatste zondag kerkelijk jaar  
20 november     Kindernevendienst en Jeugdkerk 
25 november  Maandsluiting in Bredero’s Hof, aanvang 19.00 uur 

Voorganger Dhr. H. vd Mey 
26 november    Najaarsconcert in de Grote Kerk te Sliedrecht 

 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 13 november.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 11 november uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


