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NB  zondag 27 november 2022  1ste Advent 
Vandaag zondag 27 november gaat  in de morgendienst  onze eigen predikant Ds. Y. Pors 
voor. We hopen in deze dienst met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist  Adam de Goei. 
 
De avonddienst is een Top2000  dienst waarin Ds. A. Driebergen uit Noordeloos voor gaat 
en de band 4Tune de muziek en muzikale begeleiding verzorgd. 
 
Volgende week zondag 4 december  gaat in de morgendienst onze eigen predikant  
Ds. Y. Pors voor.  
    
Collecte 27 november 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor het Leger des Heils, nationale collecteweek 
Strijd tegen eenzaamheid. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
-toelichting op de collecte  
De opbrengst van diaconie collecte is vandaag bestemd voor de nationale collecteweek van 
Leger des Heils die deze week gehouden wordt. De collecteweek staat in het teken van het 
huiskamerproject. In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich sterk eenzaam en dit aantal 
zal helaas verder toenemen door de coronacrisis. Weinig inkomen, een slechte gezondheid 
of echtscheiding zorgen ervoor dat volwassenen én kinderen zich eenzaam voelen, met alle 
gevolgen van dien. Het Leger des Heils heeft door heel Nederland nu zo’n 130 
buurthuiskamers. Het doel hiervan is om mensen uit de directe omgeving uit een sociaal 
isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Mensen kunnen er terecht voor een 
maaltijd of een spelletje, maar ook voor hulpvragen en een gesprek over zingeving. 
Daarnaast verruimt Het Leger des Heils deze winter de openingstijden van ruim honderd 
buurthuiskamers om zo een warme plek te bieden aan iedereen die in de knel komt of zich 
zorgen maakt over een te hoge energierekening. Gezien de nood en groeiende vraag wil het 
Leger des Heils de komende jaren het aantal buurthuiskamers met 100 plekken uitbreiden. 
Met uw bijdrage helpt u mee om eenzaamheid te bestrijden en om mensen een warme pek 
te geven. Daarom van harte bij u aanbevolen! Kijk voor meer informatie 
op www.legerdesheils.nl/eenzaamheid 
  
Bloemen  
De bloemen van zondag 27 november gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar 
br. en zr. Cees en Marry Aantjes - Stolk voor hun 60 jarig huwelijksjubileum.   
De bloemen worden weg gebracht door Margriet Leendertse. 
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TOP2000 dienst in de Maranatha-Kerk in Giessenburg.  
Op 27 november om 18.30 uur is er een Top2000 dienst met als 
thema “te mooi om waar te zijn”! 
Het belooft een prachtige dienst te worden met veel zang en muziek. 
De songs worden verbonden met evangelielezing en verkondiging 
vanuit Gods Woord. 
Voorganger is ds. Annette Driebergen en muziek en zang door de bekénde 
gospelband 4Tune. 
Iederéén van harte welkom vanaf 18.00 uur in de kerk aan de Peursumseweg 15  
 
Geloofskracht  
Advent is het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Maar pas op … het kerkelijk jaar is in niets 
te vergelijken met onze persoonlijke kalenders, schema’s en agenda’s. Want is het niet zo 
dat in het dagelijks leven onze kalenders en agenda’s onze levens bepalen? Onze agenda’s 
en kalenders moeten ons in alle ‘drukte’ helpen bij het organiseren van onze verplichtingen 
en geven daarbij – heel stilletjes, maar toch – zelfs volgorde aan onze principes. Een 
weerspiegeling van de dingen die voor ons belangrijk zijn. Ik vraag me dan af: hoeveel 
christelijke prioriteiten komen er voor in onze agenda? Welk deel van ons geloof gaat vóór 
het bezoek aan de verjaardag van tante Hermien? De kerkelijke kalender is anders. Het is 
een spirituele, liturgische kalender die Gods bemoeienis weergeeft met mensen, het volgt de 
tijden van onze redding. Dat start met Advent. De vier zondagen van Advent zorgen voor een 
tijd van geestelijke voorbereiding en op het uitzien naar de komst van Christus. In onze 
kerken wordt het licht van adventskaarsen elk van die vier zondagen ontstoken om het 
passeren van de dagen te markeren. Advent is een periode van uitzien en verwachting, maar 
het kan ook worden omschreven als een seizoen van het verlangen. En wat verlangen we 
dan? Op wie wachten we precies? Welke verwachtingen hebben we van God?  
In Adventstijd – met kerst en de jaarwisseling in het verschiet – mijmeren we vaak over de 
vraag hoe ons leven verloopt of zou moeten verlopen. Hoe staat het financieel, hoe is het 
met onze gezondheid, kunnen we nog wel blij en vrolijk zijn en hoe staat het eigenlijk met 
onze relatie met familie en vrienden? Zeker is in elk geval dat onze verwachtingen niet altijd 
de realiteit kunnen benaderen. We kunnen ons erg eenzaam en geïsoleerd voelen, ervaren 
armoede, tegenslagen, of persoonlijke fouten … Advent is de tijd van hoop, verwachting en 
belofte tegen die realiteit in. Kerst, de geboorte van Jezus, is niet de vervulling van onze 
hoop of het inlossen van onze verwachtingen, maar het bepaalt ons er wel bij. Op de 
kalender van God is ruimte voor Zijn toekomst. Ruim tweeduizend jaar geleden kwam Jezus 
naar deze aarde en veranderde de wereldgeschiedenis. Hij voegde een tijd toe aan de 
religieuze kalender: een tijd van vrede en gerechtigheid. Van een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Kerst is dus eigenlijk vieren dat niet alleen Christus geboren is, maar ook dat 
onze tijd eens vervuld zal zijn. Dat er geen nieuw jaar meer geteld hoeft te worden of een 
nieuwe week begonnen, maar dat Hij terug gekomen is. Voorgoed.  Vriendelijke groet, 
Yvette Pors 

 
Liturgische schikking ‘aan tafel’ 
Vandaag lezen we Samuel 11: 14-27 en Matteus 1:6.  
Op de adventszondagen staan de vrouwen centraal die in Jezus voorgeslacht een rol 
spelen: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. 1e Advent is het Batseba. Een knappe jonge 
vrouw die te maken krijgt met misbruik, moord en plotseling leed. God geeft haar leven een 
nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis.  
In de schikking staat de kleur paars voor de rouw van Batseba, maar ook de kleur geel licht 
op. Geel, een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw   

- Jong is zijn, mooi 
in paarse rouw,  
aan de koninklijke tafel 

Zondag ziet u een afbeelding van de schikking geprojecteerd op de beamer.  
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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 ! 

 
Bericht vanuit de kerkenraad  
-Het wordt wat kouder 
Op aangeven van de kerkrentmeesters gaat de temperatuur in de kerk een graadje naar 
beneden. Het advies uw jas mee naar binnen te nemen blijft. Gelukkig nemen de COVID 
besmettingen af dus kunnen we toe met minder ventilatie. Als u afstand wilt houden 
adviseren wij u om plaats te nemen in het rechter en linker vak. 
Namens de kerkenraad, Piet Aantjes 
 
Jeugd van Vroeger 
De jeugd van vroeger komt samen op 6 december in De Stigt. We zien uit naar de Kerst 
en… komt Sint Nikolaas ons nog bezoeken? Aanvang 10.00 uur.  

 
Gemeenteavond  
Maandag 28 november is er gemeenteavond. Stukken voor de vergadering vindt u als extra 
bijlage bij de weekbrief  
 
Mannenvereniging Paulus  
-Afdracht kasgeld mannenvereniging Paulus. 
Het voormalig bestuur van de mannenvereniging was nog in het bezit van het kasgeld van 
de vereniging en heeft dit geld gedoneerd aan de bazaar van afgelopen zaterdag voor het 
diaconale doel; Projecthulp Sri Lanka. Bij deze leggen we verantwoording af naar de leden 
dat we het geld hebben gedoneerd. Namens bestuur Bert Rijneveld. 

 
Voedselbankactie 
Al vele jaren bieden we in december namens de Gereformeerde kerk een flinke hoeveelheid 
producten aan bij de voedselbank. Ook dit jaar willen we deze actie weer houden, Dure 
boodschappen en stijgende energieprijzen leiden ertoe dat meer mensen een beroep doen 
op de voedselbank. 
Dit jaar bieden wij u de mogelijkheid om zondag 11 december zelf producten mee te nemen 
naar de kerk. (zie onderstaand voor een lijstje met gevraagde producten), maar ook dit jaar 
is het weer mogelijk digitaal met deze actie mee te doen. U wordt van harte uitgenodigd om 
het bedrag waarvoor u normaal producten zou kopen over te maken op de bankrekening van 
de diaconie: NL 69 RABO 0321 702 514 tnv Diaconie Gereformeerde kerk Giessenburg 
onder vermelding van “voedselbankactie” (uiterlijk zondag 11 december). Wij zullen 
vervolgens met de opbrengst boodschappen gaan doen om de voedselbank te 
kunnen verblijden met, hopelijk, dozen/kratten vol producten. 
Wij hebben overleg gehad met de voedselbank en zijn voorzien van een 
boodschappenlijstje, zodat we (of u) producten kunnen (kunt) kopen waar de vraag het groot 
naar is. Dit zijn de volgende producten: 

 Potjes appelmoes 
 Ontbijtkoek 
 Rijstwafels 
 Koffie 
 Appelstroop 
 Douchegel 
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Uiteraard zijn verder alle houdbare artikelen altijd welkom. 
We hopen deze actie samen met u dit jaar weer tot een groot succes te maken! Alvast 
bedankt! 
De diaconie 
 
Gezellige Meet Me avond op 9 december.  
Op vrijdagavond 9 december houden we een gezellige 
Soosavond voor christenen tussen de 25-45 jaar in de 
Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. Er kan gezellig 
gepraat worden en/of spelletjes gespeeld worden of... We gaan 
zien wat de avond brengt. Je bent vanaf 20.00 uur welkom in De 
Soos in Giessen-Oudekerk, Oudekerkseweg 68. Kom jij ook? Kijk 
op meetmevijf.jouwweb.nl voor meer informatie en opgeven. 
Groeten van het Meet Me netwerk. 
 
 
Data ter herinnering 
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     Top 2000 dienst 
28 november    Gemeenteavond, aanvang 19.45 uur. 
4 december     Kindernevendienst en Jeugdkerk 
6 december    Jeugd van vroeger 
6 december    Pastoraatvergadering 
8 december    Geloven op donderdag 
9 december    Meet Me , in Soos Giessen-Oudekerk, vanaf 20.00 uur 
11 december  Aangepaste kerkdienst in Hardinxveld-Giessendam, 

Peulenstraat 234 15.00 uur  
15 december Senioren Kerstfeest 

 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 4 december  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 2 december  uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 

http://meetmevijf.jouwweb.nl/

