
1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
NB  zondag 20 november 2022 Eeuwigheidszondag 
Vandaag zondag 20 november gaat  in de morgendienst  onze eigen predikant Ds. Y. Pors 
voor.   
Er is vanmorgen Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist  Adam de Goei. In deze dienst zullen 
Annette van Maanen en Jannie Korevaar zingen.  
 
In de morgendienst gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn 
overleden. Ten teken dat God hun namen niet vergeet.  
In de morgendienst zullen we gedenken  
Willemijntje Siebeling – Rietveld 
Anette Romeijn – de Kreij 
Cornelis de Bruyn 
 
Volgende week zondag 27 november  gaat in de morgendienst Ds. Y. Pors voor en hopen 
we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.  
De avonddienst is een speciale dienst, een Top2000 dienst. In deze dienst zal  
Ds. A. Driebergen voorgaan en wordt muzikale medewerking verleend door de band 4Tune.  
    
 
Collecte 20 november 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de plaatselijke evangelisatie. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 20 november gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar 
Harm en Arja Slob – Stuij voor hun 40 jarig huwelijksjubileum.   
De bloemen worden weg gebracht door Wim van Houwelingen. 
 
Snoepgroet 
De laatste snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Ise en Romée van 
Rijswijk.  
 
Geloofskracht  
Dat was me wel weer een week. Dinsdagmiddag hadden we een ongelukje, om het zo maar 
te zeggen. Daarna volgden huisartsenpost, dokter en fysio en inmiddels vele doorwaakte 
nachten. Shelina scheurde spieren en pezen in haar schouder en was van het ene op het 
andere moment immobiel en had ongelooflijk veel pijn. Gelukkig heeft ze 24-uurszorg….. 
Maar dan denk ik aan al die verlamden op de wegen waar Jezus ging en ik vraag me af: hoe 
deden zij dat? Hadden zij ook moeders die ze vijf keer op een nacht optilden in bed om te 
gaan verliggen of je boterham voor je sneden omdat ze het zelf niet meer konden? 
Als ik kijk naar reportages over hulpbehoevende mensen in arme landen, prijs ik me altijd 
gelukkig dat ik hier geboren ben. Zorg is voorhanden en bereikbaar. Dat is in de tijd van 
Jezus en vandaag de dag in derdewereldlanden heel anders. Tegelijkertijd ontdekte ik ook 
deze week weer dat diezelfde zorg ook in Nederland onder enorme druk staat. We werden in 
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lunchpauzes geholpen, drukverbanden door de huisarts zelf aangelegd, want geen 
assistente aanwezig en de echo op de spoedeisende hulp werd in eerste instantie 
afgewezen. De fysiotherapeut deed nog even snel wat aan haar arm in de avond toen ik aan 
het sporten was. Ik neem mijn pet af voor alle vrienden die een dak voor je sloopten om je bij 
Jezus te brengen, voor de familie die je eten bracht omdat je buiten de stad moest wonen als 
melaatse, voor de vaders die Jezus erbij haalden om hun dochter te redden. Maar vooral 
maak ik een grote buiging voor al die mensen nu en hier die hun best doen voor anderen, in 
een land waar het als vanzelfsprekend wordt ervaren dat zij er zijn. (Dat is het niet.) Die 
lange dagen maken, met vaak te weinig collega’s, en nog bereid zijn om een stap verder te 
gaan als ze zien dat je hen nodig hebt. Complimenten voor alle 
zorgverleners. Bij deze. 
Vriendelijke groet, Yvette Pors.  

 
Bij de diensten 
Volgende week begint de adventsperiode. Om daar lijn in te brengen, heb ik ook dit jaar de 
kalender van Petrus erbij genomen. Deze kalender ligt in de kerk voor u klaar, mocht u met 
ons mee willen lezen. 
Ook is er een exemplaar gratis aan te vragen via de website van Petrus. Het thema dit jaar is 
‘aan tafel’, maar op de zondagen zullen de aartsmoeders van Jezus centraal staan. Batseba 
(#metoo), Ruth (daar is ze weer!), Rachab en Tamar komen dit jaar aan bod. Van harte 
aanbevolen om met ons mee te lezen! 

 
Liturgische schikking  
Tijdens de adventsperiode en met Kerst is er weer een liturgische schikking, die aansluit bij 
de kalender van Petrus. Dus ook het thema ‘aan tafel’. Wekelijks vindt u in de nieuwsbrief de 
uitleg van de schikking en een foto op de beamer met een toelichting.  

 
Adventskalender  
In de hal van de kerk ligt de ‘Petrus’ Adventskalender 2022 “Aan tafel”.  
Deze mag u meenemen en ook uitdelen aan andere gemeenteleden. 
Het thema van deze adventskalender is ‘Aan tafel – plek voor iedereen’. Met Kerst komt God 
ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu uit om elke dag dicht bij 
Hem te leven en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag 
je je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen. Voor elke dag is er een 
overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere dag een 
stapje dichter bij Kerst.  
Een goede en gezegende adventstijd gewenst ! 

 
De Bazaar het is bijna zover !!!!!!! 
Op zaterdagmiddag 19 november wordt er van 14.00 tot 
18.00 uur een bazaar gehouden in de Stigt ,de opbrengst is 
voor Projecthulp Sri Lanka van Marian en Gerrit Muis. 
Op de bazaar zijn zelf gemaakte producten ,van hout gemaakte 
producten  en leuke spullen  te koop. 
En er zijn verschillende kramen met spellen voor de jeugd en ook het 
rad van avontuur met mooie prijzen is aanwezig. 
De catering zal ook ruimschoots aanwezig zijn. 
We kijken uit naar jullie komst 
De diakenen. 
 
 
 
 
Nieuws van de Kerkrentmeesters  
-Aanpassingen verwarmingssysteem 
Afgelopen week is er druk gewerkt aan het verwarmingssysteem van ons kerkgebouw. 
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Allereerst is de hoofd circulatiepomp vervangen, samen met een verroeste koppeling bij de 
pomp. Voor het vervangen van de pomp moest het CV-systeem grotendeels worden afgetapt 
en uiteindelijk weer gevuld en ontlucht worden. 
-Daarnaast is de aansturing van het verwarmingssysteem in de Stigt en de 
kerkenraadskamer aangepast. Tot voor kort was de temperatuur van ons CV-systeem 
gekoppeld aan de buitentemperatuur en werd de ringleiding van het verwarmingssysteem in 
het hele gebouw steeds op temperatuur gehouden. Voordeel was, dat een radiator meteen 
warm werd, als deze werd opengedraaid. Nadeel: doordat de ringleiding steeds op 
temperatuur gehouden werd, was er een hoog energieverbruik, ook op de uren dat er geen 
warmte werd gevraagd door een of meer radiatoren. Zéér inefficiënt en met de huidige 
energieprijzen beslist een enorme kostenpost! 
-Daarom is het CV-systeem afgelopen week behoorlijk aangepast. De ‘weersafhankelijke 
temperatuurregeling’ is losgekoppeld. Tevens zijn alle radiatoren in de Grote Zaal, de Kleine 
Zaal, de Torenzaal, de Jeugdruimte en de Kerkenraadskamer voorzien van servomotoren.  
Om kosten te besparen is daarvoor de afgelopen weken door een aantal vrijwilligers 
bekabeling naar alle radiatoren aangebracht, die netjes is weggewerkt in kunststof goten. 
Hiervoor onze hartelijke dank! 
-De verwarming in de bovengenoemde ruimtes kan voortaan digitaal op afstand worden 
bediend, zoals dit bij de kerkzaal en de Ontmoetingsruimte al het geval is. 
Elke ruimte is voorzien van een thermostaat, waarmee ook handmatig de temperatuur van 
die ruimte geregeld kan worden. Belangrijk is natuurlijk dat alle gebruikers bij het verlaten 
van de ruimte de thermostaat weer terugzetten op 5° C. Hiermee voorkomen we, dat we 
onnodig stoken; bij grote koude voorkomen we, dat we vorstschade in het pand gaan 
oplopen.  
Voordeel: een grote besparing op onze energiekosten. 
Nadeel: het duurt even, voordat de radiatoren warm worden en warmte afgeven, omdat de 
watertemperatuur in de ringleiding van het CV-systeem eerst op temperatuur gebracht moet 
worden. 
LET OP: de knoppen op de radiatoren worden elektronisch bediend. Er mag beslist 
niet meer handmatig aan gedraaid worden i.v.m. het risico van kapot draaien van de 
elektronische aansturing! 
We rekenen erop, dat het voordeel van de kostenbesparing ruimschoots opweegt tegen het 
nadeel van een langere reactiesnelheid. Daarnaast rekenen we natuurlijk op de 
medewerking van iedere gebruiker om de thermostaat bij het verlaten van een ruimte terug 
te zetten op 5° C om onze energiekosten zoveel mogelijk te beperken! 
 
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 ontvangt u hier nog eenmaal 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 
20 november     Laatste zondag kerkelijk jaar  
20 november     Kindernevendienst en Jeugdkerk 
24 november    Kerkenraad 
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 
28 november    Gemeenteavond, aanvang 19.45 uur. 
4 december     Kindernevendienst en Jeugdkerk 
6 december    Jeugd van vroeger 
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6 december    Pastoraatvergadering 
8 december    Geloven op donderdag 

 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 27 november.  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 25 november uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


