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NB  zondag 13 november 2022  
Vandaag zondag 13 november gaat  in de morgendienst  mevr. N. Rijneveld – Schep uit  
Lopik voor en in de avonddienst Ds. M. Kollenstaart uit Goudriaan. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist  Hans Dubbeldam. 
 
Volgende week zondag 20 november, Eeuwigheidszondag, hoopt onze  eigen predikant  
Ds. Y. Pors voor te gaan.  
 
 
Collecte 13 november 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor het Bartiméusfonds. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
-Toelichting eerste collecte: Bartiméusfonds, project Groot Letter Bijbels 
Het lezen in de Bijbel brengt troost, bemoedigt en geeft rust. Maar stel dat lezen niet (meer) 
goed lukt. Omdat je ernstig slechtziend bent door een oogaandoening. Of omdat je 
gezichtsvermogen afneemt door ouderdom. Een Groot Letter Bijbel biedt uitkomst. Deze 
bijbeluitgave in extra grote letters maakt Gods Woord toegankelijk voor wie kampt met 
minder zicht. Er is behoefte aan méér Groot Letter Bijbels. Maar omdat één Groot Letter 
Bijbel uit vijf delen bestaat, kost dit veel geld. Het Bartiméusfonds is een actie gestart en 
heeft in totaal €86.000,- nodig om dit project mogelijk te maken. Steun het Bartiméusfonds 
met uw gift. Kijk voor meer informatie op Bartimeusfonds.nl 
  
Bloemen  
De bloemen van zondag 13 november gaan met onze hartelijke groeten naar  
br. Ruud Bosveld. 
De bloemen worden weg gebracht door Petra Schreuders. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Lars Klop. 
 
Mededeling vanuit de gemeente 
-Huwelijksjubileum 
Op zaterdag 19 november zijn br. en zr. Harm en Arja Slob-Stuij 40 jaar getrouwd. Samen 
met jullie kinderen en kleinkinderen willen we jullie van harte feliciteren met dit mooie 
jubileum en wensen we jullie veel geluk en Gods zegen toe. 
 
Geloofskracht 
Een groot verschil tussen stad en dorp als het aankomt op pastoraat, is dat we pretenderen 
dat we in een dorp één grote familie zijn. In een dorp kun je als predikant een telefoontje 
krijgen waarin je gemeld wordt dat de tante van die en die overleden is. Dat is een hint. Daar 
móét je dan iets mee. In de stad zul je als dominee nooit zulke telefoontjes krijgen. Toch is 
dat meteen ook onze valkuil. Als je bepaalde namen noemt, gaan er meteen vijftien lampjes 
branden. Schakel, van de Berg, Aantjes, Slob. Dat wil echter niet zeggen dat die mensen 
daarmee gekend zijn. Of bezocht. Of een kaartje kregen. Veel mensen nemen we voor lief. 
Dat is er eentje van, betekent automatisch dat er een bepaald plaatje bij hoort. Bovendien 
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https://bartimeusfonds.nl/voor-wie/ik-ben-zo-dankbaar-dat-ik-gods-woord-weer-kan-lezen/
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straalt de bekendheid van zo’n naam vaak af. Iemand uit de familie Slob stuur je toch 
makkelijker een kaartje – want bekend – dan iemand uit de familie Roosenboom. 
In een stadssituatie ontbreken zulke familiebanden meestal. Iedereen is import en we zijn er 
met zoveel dat mensen veel meer teruggeworpen worden op zichzelf. Ook dat heeft zeker 
nadelen, maar ook het grote voordeel dat je je kunt profileren als jezelf. 
Het is me in de afgelopen maanden een paar keer opgevallen dat we weliswaar ontzettend 
goed om elkaar heen staan, maar dat het ook wel eens gebeurt dat sommige mensen toch 
wat minder aandacht krijgen, terwijl ze die wel kunnen gebruiken. Mensen die ook bij ons 
‘horen’, maar geen gebruik kunnen maken van een bepaalde status of familienaam. 
Gemeenteleden die het wat lastig vinden om die behoefte onder woorden te brengen, terwijl 
ze juist zorgen hebben of verdriet met zich meedragen. 
Daarom twee uitdagingen voor u: 

1. Kijk eens goed om u heen en doe een kaartje in de bus bij iemand die u kent, maar 
die u eigenlijk al een poosje geen aandacht hebt gegeven. 
2. Breng een kaartje bij iemand die u niet kent, maar die wel in ons jaarboek staat. 

Laten we een echt dorp met een echte christelijke familie zijn! 
Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
‘Voedselbankje’ 
Bij onze kerk is nu ook een ‘‘VoedselBankje’ geplaatst.   
“Als iedereen in Nederland wekelijks één product aan de voedselbank zou schenken dan 
hebben de voedselbanken van Nederland nooit meer een tekort.” 
Hier willen we samen met de diaconie van de Hervormde Kerk een steentje aan bijdragen. 
Naast dat het een mooi bankje is om even op te zitten en iemand te ontmoeten is er ruimte in 
het bankje voor houdbare producten. De producten worden met regelmaat opgehaald en bij 
de Voedselbank in Arkel gebracht. Hier worden pakketten samengesteld waar vervolgens 
honderden mensen dankbaar gebruik van kunnen maken. 
Wat kunt u bijvoorbeeld in dit bankje inleveren? 
- Vlees of vis in blik 
- Groenten of fruit in blik / pot 
- Broodbeleg: jam/ pindakaas/chocopasta etc.  
- Pastasauzen en soep 
- Zonnebloem- en olijfolie 
- Koffie, thee of ander drinken (geen alcohol) 
- Houdbare zuivel 
- Tandpasta / wasmiddel / shampoo / doucheschuim 
etc. 
Ieder product moet ongeopend en voldoende lang 
houdbaar zijn (let op de datum) 
Alvast bedankt, 
De diakenen 
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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!! 
 
 

Cursusaanbod  
Vanuit het Sociaal Team Molenlanden worden binnen het Diaconaal Maatschappelijk Werk 
in de winter 2023 weer cursussen aangeboden. Het gaat om de volgende cursussen:  
Cursus ‘Zelfvertrouwen’,  Training ‘Je stress de baas’,  Cursus ‘Verder na echtscheiding’ , 
Gespreksgroep ‘Rouw’ , Lotgenotengroep ‘Narcisme’. 
Via de mail ontvang u hier meer informatie over om u aan te melden als u interesse heeft.  
Lindy Dasselaar - van Doorn 
Psycho sociaal hulpverlener /Maatschappelijk Werker  
Medewerker sociaal team Molenlanden  
 
Data ter herinnering 
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 

27 november 18.30 uur TOP2000 dienst met gospelband 4Tune en 
voorganger ds Annette Driebergen. Thema: ‘Te 
mooi om waar te zijn’ 
 

 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 20 november.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 18 november uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


