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NB  zondag 18 december 2022  4de Advent 
Vandaag zondag 18 december gaat  in de morgendienst  Ds. E. Egberts uit Rijssen voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist  Ralf Nagelkerke 
Er is vanmorgen ook Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Zaterdag  24 december  
Kidspraise 4 kids. ’s Avonds om 19.00 uur buiten bij de Maranathakerk.  
 
Zaterdag 24 december 2022 
21.30 uur gezamenlijk kerstnachtdienst in de Maranathakerk. Voorgangers Ds. J. Holtslag  
en Ds. Y. Pors. Met muzikale medewerking van de band One Man Audience.  
 
Volgende week zondag 25 december  gaat in de Kerstdienst  onze eigen predikant  
Ds. Y. Pors voor.  
    
Collecte 18 december 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Stichting Hoop voor Albanië. 
Deze stichting, met een actieve werkgroep in Papendrecht, vraagt onze hulp bij hun inzet 

voor één van de armste landen van Europa. Hoop voor Albanië (HvA) is sinds 1991 

betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding in Albanië. Zendelingen Peter en 

Marian Brugman werken voor de stichting en zijn het aanspreekpunt ter plaatse. De stichting 

werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk. Hoop voor 

Albanië is actief op diverse fronten. Zo werken zij aan armoedebestrijding door het 

ondersteunen lokale initiatieven die levensomstandigheden verbeteren en die helpen bij het 

creëren van werkgelegenheid. Verder zet de stichting zich in voor het verstrekken van 

hulpgoederen door middel van eigen transporten. Daarnaast zijn zij actief bij diverse sociale 

projecten en bouwprojecten. Kijk voor uitgebreide informatie op de website 

www.hoopvooralbanie.nl 

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Liturgische schikking 

Deze week lezen we Genesis 38: 24-30 en Matteus 1:3 

Het gaat deze week over Tamar. Jaarlijks schitteren de kerstreclames onze kamer binnen 

met gasten aan overvloedige tafels. Maar wat nou als je niemand hebt? Jezus kwam naar 

onze wereld om dicht bij mensen in ellende te zijn. Dat laat het verhaal van Tamar zien. Het 

roze in het bloemstuk staat symbool voor de pijn van Tamar. De meditatieve tekst voor deze 

week luidt:  

- Verstopt achter de sluier  

van gekoesterde herinnering  

komt ruimte  

voor nieuw leven- 

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 

https://hoopvooralbanie.nl/over-hoop-voor-albanie/
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Bloemen  
De bloemen van zondag 18 december gaan met onze hartelijke felicitaties voor hun 12 ½ 
jarig huwelijk naar Menno en Dieuwertje van Harten – Blom. 
De bloemen worden weg gebracht door Margreeth Aantjes. 
 
Geloofskracht 
Heel af en toe maak ik een kerstfeest in de kerk mee zonder dat ik er de dominee ben. Ik 
doe dat dan als een ware toerist. Ik zoek eens op internet, bedenk me waar het leuk zou 
kunnen gaan en trek er met warme kleren op uit. Dat is zo fijn aan de kerk; je kunt naar een 
andere plaats gaan, er een kerk binnenlopen en alles is toch ongeveer hetzelfde als bij jou.  
In dit geval was er een open kerstspel waar alle kinderen aan mee mochten doen. Een 
aardige mevrouw heette ons welkom en we zongen een lied. Toen vroeg ze wie er Jozef 
wilde zijn. Naast ons zat een meisje van een jaar of tien. Ik hoorde haar zachtjes zuchten dat 
Jozef stom was. Een ander jongetje stak zijn hand op, kreeg een jute zak aan en een doek 
om zijn blonde krullen; een echte Jozef. Voor Maria werd nu ook iemand gevraagd en het 
meisje, drie koppen groter dan Jozef, stak haar vinger gelijk op. Ze ondersteunde haar arm 
met haar andere hand zodat ze nog hoger kwam. Ze straalde. Toch koos de aardige dame 
een ander meisje. Teleurgesteld keek ze omlaag. Ze wilde zo graag.  
Aan mijn andere kant zaten de herders, voor mij de koningen. Hoe verwachtingsvol het 
meisje haar hand ook omhoog stak, ze kreeg geen rol. Ik had met haar te doen. Uiteindelijk 
bleef de mevrouw staan met een ster op een bezemsteel. De ster was met goudfolie bekleed 
en schitterde ons tegemoet. Gedurende het hele spel zou de ster stralen boven Jozef, Maria, 
de herders en de koningen. Daarom zocht de mevrouw een sterk persoon, net wat groter 
dan de rest van de kinderen. Ze hoefde haar vinger al niet eens meer op te steken; “Zou jij 
dat willen doen?” 
Zelden heb ik een kerstster zo zien stralen als die middag in een kerkje ver weg. 
Yvette Pors 
 
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. 
Bedankt voor uw hulp. 
 

Voedselbankactie 

Ook dit jaar was de voedselbankactie weer een 

groot succes! Zowel de fysieke actie (want wat 

zijn er veel producten meegebracht naar de kerk), 

maar zeker ook de digitale actie (waarbij u een 

bijdrage kon overmaken waar wij vervolgens 

producten van gekocht hebben).   

 

Afgelopen maandagavond heeft de diaconie alle 

producten bij de voedselbank in Arkel afgeleverd.  

 

Bedankt voor een ieders bijdrage, mede namens 

de vrijwilligers van de voedselbank!  

 

De diakenen 
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Awake 
Vanavond, zondag 18 december, gaat er weer een nieuw Awake-
event plaatsvinden. Daar zal gastspreker Gerard Klijn het gaan 
hebben over het thema: “Word in action”. Tijdens de avond neemt 
de spreker ons mee in het thema, is er ruimte voor interactie, 
gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. 
Het event vindt plaats in de Maranathakerk en start om 19:00, 
inloop vanaf 18:45. Awake is vóór jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 
jaar). Zien wij jou daar? Tot dan! 
 
 
 
 
Bericht van de kerkrentmeesters 

 
Gift                                                                         
Afgelopen week hebben wij een gift mogen ontvangen van € 5.000,= ten behoeve 
van de Kerk. Een prachtig bedrag waar we heel blij en dankbaar voor zijn. 
 
Een bericht van de fruitplukkers 
Ook dit jaar was er weer veel fruit om te plukken. De plukkers hebben de afgelopen periode 
een schitterend bedrag van € 6.800,= bij elkaar geplukt. Alle plukkers zeer bedankt. 
 

Energieverbruik 

Enkele weken geleden heeft de voorzitter van de kerkenraad u gemeld, dat op aangeven van 

de kerkrentmeesters de temperatuur in de kerk een graadje naar beneden is bijgesteld. 

Hierbij is geadviseerd uw jas mee naar binnen te nemen in de kerkzaal. U bent ook 

geïnformeerd over een aanpassing in de aansturing van ons CV-systeem, zowel voor de 

kerkzaal als voor alle andere ruimten in ons kerkgebouw. Reden voor dit alles is om te 

kunnen besparen op onze energierekening. De grote tariefstijging in de energielasten treft 

helaas ook onze kerk. 

We zijn inmiddels een aantal weken onderweg en beginnen de effecten van de gewijzigde 

aansturing steeds beter te doorgronden. Dat is een kwestie van ervaring opdoen, waarbij we 

soms verrast worden door de temperaturen in onze ruimtes. Helaas was dit afgelopen 

zondagmorgen het geval: een aantal kerkgangers heeft aangegeven, dat de temperatuur te 

laag was. Uiteraard proberen we als kerkrentmeesters de gevolgen van de hogere 

energielasten zoveel mogelijk te beperken en zoeken we in redelijkheid onze weg daarin 

door zuiniger te zijn met stoken. Mocht u ervaren dat de temperatuur tijdens een dienst of 

activiteit ronduit onbehaaglijk is, wilt u dit dan aangeven bij de één van de kerkrentmeesters?  

Hopelijk kunnen we zo, gezamenlijk, tot een zo optimaal mogelijke aansturing van de 

temperatuur komen! 

 
Herinnering actie kerkbalans-bijdrage 
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. 
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      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! 
 
Ontmoeting zoekt in Rotterdam o.a. ambulant woonbegeleiders  
Wil jij werken vanuit relatie en echt met je cliënt oplopen? Als ambulant woonbegeleider ben 
jij een breed inzetbare hulpverlener. Je ondersteunt en coacht mensen om de verbinding met 
zichzelf en hun omgeving te herstellen. Veelvoorkomende aandachtsgebieden zijn: wonen 
en financiën, verslaving, dagbesteding en werk, sociale vaardigheden en psychische 
problemen. Wij geloven in werken vanuit je hart en vanuit christelijke naastenliefde. Kom je 
kennismaken? Mail naar HRM@ontmoeting.org, of kijk op werkenbij.ontmoeting.org.   
 
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 vind 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 
17 december Verspreiding van de Kerst4ing krant 10.00 uur 
18 december Awake 
24 december Kidspraise  19.00 uur 
24 december Kerstnachtdienst in de Maranathakerk 21.30 uur 
25 december Kerstviering 
30 december Maandsluiting in Bredero’s Hof, aanvang 19.00 uur 

Voorganger dhr. J. den Toom. 
31 december Oudejaarsavonddienst  19.30 uur 
1 januari 2023 Nieuwjaarsmorgendienst  10.00 uur 

 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 25 december  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 23 december  uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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