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NB  zondag 4 december 2022  2de Advent 
Vandaag zondag 4 december gaat  in de morgendienst  onze eigen predikant Ds. Y. Pors 
voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist  Hans Dubbeldam. 
 
Er is vanmorgen ook Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Volgende week zondag 11 december  gaat in de morgendienst   
prop. Mw. M. van Schoonhoven uit Barneveld voor. 
In de avonddienst Ds. J. Kaai uit Giessenburg. 
    
Collecte 4 december 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Gemeentelijke Activiteiten. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bij de diensten 
Om een collega op weg te helpen, zullen we deze week Rachab bespreken. Zij zou anders 
centraal hebben gestaan op de derde adventszondag. Bladert u dus even door naar de 
derde adventszondag op de kalender! Ook bij Rachab speelt sexualiteit een rol. Bij Batseba 
hadden we het over grensoverschrijdend gedrag, Rachab verdient er haar brood mee. In 
eerste instantie wordt zij ook niet met haar naam aangeduid, maar met haar beroep. Er 
woonde daar een hoer. De vraag is of ze daar trots op mag zijn en wat haar kwaliteiten 
waren dat ze in het geslachtsregister van Jezus is opgenomen. 
 
Liturgische schikking 
Vandaag lezen we Jozua 6:22-25 en Matteus 1:5 
Dat klink niet positief ‘de hoer Rachab’. Ze bevindt zich door haar werk aan de rand van 
Jericho ’s samenleving. ’s Nachts hoort ze verhalen van mannen die rillen van angst voor de 
God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt. Voor haar een 
verlangen naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding van haar situatie. Vanuit die 
hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. 
Daarbij smeekt ze wel dat ze in ruil daarvoor met haar hele familie gered wordt. Jozua lost 
die gelofte in. Zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen naar Jezus. Het rood in de 
schikking verwijst naar het rode koord. Rood; de kleur van liefde, van gevaar en van Pijn 
Meditatieve tekst:  
-Verbonden met het rode koord  
Vruchten van ware liefde  
Te vinden in vrijheid-  
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 4 december gaan met onze hartelijke groeten naar fam. J. Colijn.   
De bloemen worden weg gebracht door Lijda Aantjes. 
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Geloofskracht 
Ik keek naar een zwartwit landschap met golven en bolletjes. Hoe ik ook tuurde, ik wist niet 
wat ik zag. Shelina zat er ineengekrompen bij. Het moest wel zeer doen. Ik had met haar te 
doen. We lieten een echo maken van haar bovenarm. De pijn is nog steeds niet te dragen. 
’s Avonds ging het tijdens de gemeenteavond uitvoerig over de financiën van onze 
gemeente. Weer keek ik naar een zwartwit landschap en alhoewel ik de cijfers begreep, 
overzag ik de consequenties nog niet helemaal. Enerzijds was daar het feit dat we met 
steeds minder mensen de afgelopen jaren toch ongeveer evenveel zijn blijven geven 
(complimenten), anderzijds is het ook wel heel duidelijk dat we dit geen jaren meer gaan 
volhouden. Er werd opgemerkt dat we natuurlijk nog onroerend goed hebben. Twee keer 
zelfs. Een kerkgebouw én een pastorie. Inwendig kromp ik ineen. Hoe zakelijk je het ook 
benadert, het doet ook altijd een beetje zeer. 
Het is maar de vraag hoe we als predikanten het vol zullen houden. Pastoraat is nu eenmaal 
de grootste kostenpost voor de meeste gemeenten. Vermindert het ledenaantal dan wankelt 
al vrij snel ook het perspectief van de daar werkende voorganger. Dat is op zich niets 
nieuws; het is al jaren zo Het schijnt dat we het dieptepunt van de secularisatie al voorbij zijn 
zelfs en dat we ons mogen gaan 
verheugen in een kleine, maar stevige groep mensen die bewust gekozen heeft. En toch 
hoor ik steeds vaker van collega’s die stoppen. Om zich vervolgens te vestigen op één plaats 
en in loondienst te gaan bij een ander dan de kerk. Ze zijn het moe te leven in onzekerheid. 
Bekentenis; daar kan ik soms best jaloers op zijn. Het zwartwit landschap verdwijnt. Shelina 
mag zich weer aankleden. De pezen zijn heel, het bot is heel, de spieren zijn gescheurd. Een 
soort van opluchting voelen we; daar kunnen we aan werken, daar kunnen we mee verder. 
Het zal nog een tijd duren, maar dat is nu minder erg. ’s Avonds eindigt het gesprek over de 
financiën met de opmerking dat hoe het ook gaat, het toch van waarde is dat we een 
predikant hebben. Ik ontspan. Dan kan het nog een tijdje duren, maar daar 
kunnen we aan werken. Het is zo toch een beetje minder erg. 
Vriendelijke groet Yvette Pors 
 
Geloven op donderdag 
Op 8 december komen we weer bij elkaar om te spreken over de Bijbel. Voorlopig zullen we 
ons richten op de Psalmen en donderdag zal dat psalm 137 zijn. We zijn vanaf 19:30 te gast 
bij de familie Rouwert Boer.  Van harte welkom! 
 
Jeugd van Vroeger 
Dinsdag 6 dec. staat voor de “ Jeugd van Vroeger” om 10.00u  de deur van “De 
Stigt” weer open. We leven toe naar het Kerstfeest en denkt u nog aan het 
Sint Nikolaas cadeautje ( om in de mand te doen) voorzien van naam en met 
een gedichtje? 
Voor vervoer kunt u bellen naar : 
Cees Aantjes : 651703. Dik Klaasse : 652834. 
 

Nieuws vanuit de kerkrentmeesters 
-Collectebonnen 
Maandag 5 december kunnen weer collectebonnen gekocht/afgehaald worden 
tussen 1900-1930 in de hal boven in de kerk.  
 
-Givt    
Een paar weken geleden heeft u na de dienst beknopt kennis kunnen maken met 
Givt. Verscheidene mensen hebben hiervan reeds gebruik gemaakt. 
A.s. zondag willen we tijdens het koffiedrinken na de dienst de werking van Givt-app 
nog een keer, uitgebreider met meer beeldmateriaal, presenteren.  
Ook kunnen we u behulpzaam zijn bij het downloaden van deze app en eventuele 
vragen beantwoorden. Hopelijk wordt/bent u dan ook enthousiast over deze 
gemakkelijke manier van digitaal geven. 
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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 4 december en 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 

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 
 
Gemeenteavond  
Op de gemeenteavond van maandag 28 november jl kwamen de volgende zaken aan bod: 
 
Het inzegenen van relaties. 
Al vele jaren voeren we het goede gesprek over het zegenen van relaties. In de stukken 
bijgevoegd bij de nieuwsbrief heeft u kennis kunnen nemen van het proces binnen de 
kerkenraad. De Kerkenraad heeft het principebesluit genomen om in de toekomst in onze 
gemeente ook andere relaties dan die van man en vrouw te zegenen.  
Op de gemeenteavond is dit principebesluit toegelicht aan de gemeente. Door diverse 
gemeenteleden is gereageerd op dit besluit. Deze informatie gaat mee naar de kerkenraad 
als onderdeel van de laatste stap: het besluit effectueren. 
 
Avonddiensten  
Als kerkenraad hebben we nogmaals gekeken naar de avonddiensten. Helaas zien we een 
lage opkomst in de reguliere avonddiensten Soms zijn er minder dan 20 mensen aanwezig. 
Ook bij de bijzondere avonddiensten zien we wisselende en helaas ook teruglopende 
opkomst.  
Het is een onderwerp waar we de afgelopen jaren vaak over hebben gesproken. Er is veel 
energie gestoken in het aanbod voor verschillende doelgroepen. Dit heeft echter niet geleid 
tot een grotere groep aanwezigen.  
Niet bepalend maar wel in de overweging meegenomen is de stijging van de kosten voor 
dominee, organist en de verwarming.  
 
Alles afwegende heeft de kerkenraad het besluit genomen de reguliere avonddiensten 
te laten vervallen met ingang van 1 januari 2023 
 
Biddag, dankdag, vieringen in de stille week, kerstavond en oudjaar blijven in de avonddienst 
en door de week gehouden worden.  
Er blijft ruimte voor bijzondere diensten in de avond.  
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De kerkenraad spreekt nader over de invulling van bijzondere ochtenddiensten. 
 
De kerkenraad deelt de mening van veel aanwezigen dat we het besluit begrijpen, steunen 
en tegelijk betreuren. Het is een weloverwogen besluit, rekening houdend met heel veel 
meningen en emoties. Het is ook bijzonder dat we nog zo lang avonddiensten hebben 
kunnen vieren. Veel kerken om ons heen zijn al eerder gestopt. Met onze schaarse middelen 
en mensen is het goed om deze in te zetten op een andere manier. 
 
Begrotingen 2023 
Wim de Rover geeft een toelichting op de begrotingen van de kerk voor 2023. Helaas komen 
we uit op een begroot tekort van €22.557,00. We zullen dus scherp moeten blijven op onze 
inkomsten en uitgaven. Het staat hier kort en zakelijk maar dit onderwerp is natuurlijk een 
punt van zorg met het oog op de toekomst.  
 
Wim de Pater geeft een toelichting op de begroting van de diaconie van 2023.  
Ik kijk terug op een goede gemeenteavond. We zijn dankbaar voor al het goede wat we 
krijgen. De gesprekken zijn open en betrokken, ook over lastige onderwerpen. Mooi om zo 
kerk van Christus te mogen zijn. 
 
Piet Aantjes, voorzitter 
 
Data ter herinnering 
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 14.30-17.00 uur 
24 december Kerstnachtdienst in de Maranathakerk 21.30 uur 
25 december Kerstviering 

 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 11 december  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 9 december  uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


