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NB  zondag 11 december 2022  3de Advent 
Vandaag zondag 11 december gaat  in de morgendienst  prop. Mw. M. van Schoonhoven uit 
Barneveld voor. In de avonddienst gaat Ds. J. Kaai uit Giessenburg voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist  Adam de Goei en Anja Breedijk. 
 
Volgende week zondag 18 december  gaat in de morgendienst  Ds. E. Egberts uit Nijkerk 
voor. 
 
Collecte 11 december 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor de actie voor de voedselbank 
waarover u verderop in de nieuwbrief meer kunt lezen.  
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Liturgische schikking  
We gaan niet helemaal synchroon met de adventskalender en dus staat deze zondag in de 
liturgische schikking Ruth centraal. De lezingen die hierbij horen zijn Ruth 4:13-17 en 
Matteüs 1:5. 
Buitenstaanders behandelen we doorgaans netjes, maar opnemen in onze eigen groep blijft 
lastig. Wat voor vlees krijg je in je kuip, toch? Stuurde Naomi daarom haar schoondochters 
aan de grens weer terug? Maar Ruth begint over haar geloof in die bijzonder God van Israël 
en dat geloof zit diep. Het getuigt van een enorm doorzettingsvermogen en ze krijgt de 
ruimte en wordt gezien. Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen en 
zo geeft God Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus.  
De korenaren staan symbool voor het broodhuis, Bethlehem. Met paars, de kleur van 
reflectie en rouw. De roze kaars symboliseert het nieuwe begin.   
meditatieve tekst 
-Reis naar het onbekende  
pijn om het vertrouwde.  
Genadebrood 
aan Boaz' tafel- 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 11 december gaan met onze hartelijke groeten naar  
br. F.H. Schakel. 
De bloemen worden weg gebracht door Gerie de Rover. 
 
Geloofskracht 
De afgelopen weken spraken we over de vrouwen in het geslachtsregister van Jezus. Ik las 
daarover in een aantal teksten en kwam toen ook de voedstervader tegen. Wat een woord.  
Om wie gaat het dan? De voedstervader is de pleegvader van Jezus, Jozef van Nazareth. 
Ook wel Jozef, de timmerman genoemd. Is hij de vader van de voedster? Nee. De term dekt 
de lading dus niet helemaal. In de traditie van eeuwen terug is Jozef een weduwnaar die al 
meerdere zonen had. Maria is een tempelmaagd. Als zij twaalf jaar geworden is, zit haar 
diensttijd erop. Daarom zoeken de priesters een geschikte man voor haar. De geselecteerde 
kandidaten moeten hun staf in de tempel leggen; de man wiens staf zal bloeien wordt door 
de hogepriester als Maria's bruidegom aangewezen. De staf van Jozef bloeit, maar Jozef 
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weigert Maria te huwen. "Ik heb zonen en ik ben oud, terwijl zij nog jong is. Ik wil niet 
belachelijk gemaakt worden onder de kinderen van Israël" zou hij hebben gezegd. De 
hogepriester berispt hem en zegt dat het de wil van God is, waarop Jozef gehoorzaamt.  
Hier geen droom en geen engel, maar een hogepriester die bepaalt wat er gebeurt. Eerlijk 
gezegd klinkt het heel plausibel en een stuk redelijker dan het verhaal dat we kennen als het 
kerstevangelie van Mattheus. Maar een wonderlijk gebeuren is het niet en dat willen we toch 
graag wel. Of is het des te wonderlijker dat Jozef met Maria is gegaan en als vader is 
geweest voor Jezus?  
Als ervaringsdeskundige durf ik wel te stellen dat vaders (en moeders) het niet makkelijk 
hebben bij de zorg voor een niet-biologisch kind. Jezus zal zeker geen uitzondering zijn 
geweest op die regel. Jozef had het er waarschijnlijk moeilijk mee en hield zich stil tijdens het 
leven van Jezus. Hij zal zich nog vaak hebben afgevraagd waarom hij net vóór de keuze van 
de hogepriester een nieuwe staf van vers hout had gesneden. Maar hij ging. Hij deed het. Hij 
gehoorzaamde. En trouw is een groot goed in de ogen van de Heer. Jozef is de kwaadste 
niet. Het is nu eenmaal wonderlijk hoe het leven lopen kan. 
Yvette Pors 
 
Herinnering vanuit de kerkrentmeesters 
Binnenkort gaan we het jaar 2022 financieel afsluiten, en dan volgt er in januari weer een 
nieuwe Actie Kerkbalans 2023. 
Van een aantal leden verwachten we nog de gehele of een deel van de toezegging die U 
voor 2022 hebt gedaan. Wilt U dit in uw administratie nakijken, zodat we deze bedragen nog 
kunnen bijschrijven in het jaar 2022.  
Alvast dank. 
 
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 
groots naar is. Dit zijn de volgende producten:  
o Potjes appelmoes  
o Ontbijtkoek  
o Rijstwafels  
o Koffie  
o Appelstroop  
o 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 
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Kerst4ing krant verspreiding 
Op zaterdag 17 december wordt de Kerst4ing krant verspreid in het gehele dorp vanuit de 
gezamenlijke kerken. Wilt u mee doen komt u dan om 10.00 uur naar de Rank van waaruit 
de verspreiding zal zijn. Als u mee wilt helpen geef u dan op bij Casper vd Berg tel: 0184-
659916 
Bedankt voor uw hulp ! 
 
Club Immanuel 
Onlangs was de bestuursvergadering van stichting club Immanuel, onze diaconie was daar 
ook bij aanwezig. Een club van 17 leden waarvan 3 leden van onze kerk. Met grote inzet en 
enthousiasme van de leiding wordt deze club geleidt. Een groep die groter wordt door de 
komst van de Groene Wei. Het aantal leiding mag hiermee dan ook groeien.  
Lijkt het u mooi om te doen, ga dan gerust eens kijken, op dinsdagavond in zaal 1 van de 
Rank of neem contact op met de diaconie. 
 
Verjaardagsbloemen 
Beste gemeenteleden. Gelukkig mogen veel gemeenteleden de leeftijd van 75 of 80 jaar 
bereiken. Als u jarig bent krijgt u namens ons allen dan een mooie bos bloemen. Vanaf 81 
jaar ontvangt u iedere verjaardag bloemen. Geniet van dit moois op uw tafel.  
 
Kerst 2022 woensdag 14 december 
'Kerstparty' is een kerstvoorstelling voor het hele gezin van Kindertheater Knettergek en 
Amazing Kids van Gert-Jan en Hanneke Scherff. Het is een kerstvoorstelling vol met liedjes, 
dans, goocheltrucs, verhalen, filmpjes, een spel en een te gekke lichtshow. Het gaat over 
Larisa die bijna jarig is. Zal ze dit jaar wel een leuk verjaardagsfeestje krijgen? 
Ontmoetingskerk, M.J. Veder van Hobokenstraat 15e in Noordeloos 
Aanvang 18.30 uur De kerk gaat open om 18.00 uur 
Tickets & info:  www.zingenindekerk.nl/amazingkids  
 

                                        Kerstpraise 4 kids  

 

Hé jongens en meisjes,  

Op zaterdagavond 24 december om 

19.00 is er weer een kidspraise, speciaal 

voor jou! Komen jullie ook? 

 

Samen met de band zingen we 

kerstliedjes en luisteren we naar een verhaal.  

Kom je ook?  

Je mag een lichtje meenemen, zodat we met elkaar kunnen stralen en schitteren, 

net als de sterren in de nacht! 
 
  

http://www.zingenindekerk.nl/amazingkids
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Beschikbare hulpdiensten 
Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp en 
ondersteuning en/of ontbreken financiële mogelijkheden. 
Als u hulp nodig heeft dan kunt u altijd contact opnemen met de Diaconie, zodat zij met u 
kunnen kijken welke mogelijkheden er geboden kunnen worden.  
Hieronder vindt u een aantal organisaties waar u met een hulpvraag terecht kunt: 
 

Diaconie Gereformeerde kerk 
Giessenburg 

diaconie.pkngiessenburg@gmail.com 06 - 51 52 76 
90 

Diaconale hulpdienst hulpdienst@giessenburg.nl  0184 - 651388 

Sociaal Team Molenlanden sociaalloket@jouwgemeente.nl   088 - 75 15 
100 

Voedselbank Giessenlanden-
Zederik 

leenenwilverhaar@msn.com  06 - 45 55 27 
79 

Stichting Schuldhulpmaatjes shmmolenlanden@gmail.com  06 - 12 68 44 
83 

Stichting Anders jvanhoorne@stichtinganders.nl 06 - 22 15 02 91 

 
 
 
Data ter herinnering 
9 december    Meet Me , in Soos Giessen-Oudekerk, vanaf 20.00 uur 
11 december  Aangepaste kerkdienst in Hardinxveld-Giessendam, 

Peulenstraat 234 15.00 uur  
14 december “Kerstparty” Ontmoetingskerk Noordeloos 18.30 uur 
15 december Senioren Kerstfeest 14.30-17.00 uur 
16 december dames van het Goede leven 20.00 uur 
17 december Verspreiding van de Kerst4ing  krant 10.00 uur 
24 december Kerstpraise 4 kids 19.00 uur 
24 december Kerstnachtdienst in de Maranathakerk 21.30 uur 
25 december Kerstviering 
31 december Oudejaarsavonddienst  19.30 uur 
1 januari 2023 Nieuwjaarsmorgendienst  10.00 uur 

 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 18 december  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag16 december  20 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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