
1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
NB  zondag 8 januari 2023  
Vandaag zondag 8 januari gaat in de morgendienst  onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei. 
 
Volgende week zondag 15 januari  gaat in de morgendienst  Ds. J. Kaai uit Giessenburg 
voor. 
    
Collecte  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de diaconie, Stichting Exodus. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Vandaag collecteren we voor Stichting Exodus. (www.exodus.nl) Exodus biedt opvang en 
begeleiding aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Zo’n 
1500 vrijwilligers bieden steun en begeleiding bij het terugkeren in de maatschappij. 
Waarom? Omdat criminaliteit nooit alleen met straffen te bestrijden is. Terugval in 
criminaliteit na een gevangenisstraf is eerder regel dan uitzondering. Vaak is er sprake van 
schulden, geen woonruimte, geen werk en ontbreekt een gezond sociaal netwerk. Het 
risico om na detentie dan opnieuw in de criminaliteit te belanden is groot. Exodus wil deze 
vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex-) gedetineerden krijgen daarom bij Exodus de 
kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in 
de samenleving. Succesvolle terugkeer naar de samenleving lukt alleen als de samenleving 
zelf aan die terugkeer bij wil dragen. Uw financiële steun voor dit werk is van harte welkom! 

  
Bloemen  
De bloemen van zondag 8 januari gaan met onze hartelijke groeten naar zr. Jeannet van 
Houwelingen.  
De bloemen worden weg gebracht door Petra Schreuders. 
 

Van de voorzitter.. 
-Een Gezegend 2023 toegewenst, 
Afgelopen zondag mocht ik allen die aanwezig waren in de kerk en allen die met ons 
verbonden waren een Gezegend 2023 toewensen! Iets wat ik graag herhaal in deze 
nieuwsbrief. 
Op verzoek hierbij de zegenbede die ik uitsprak tegen Yvette: 

  
Namens de gemeente wil ik een bede uitspreken voor het nieuwe jaar 
  
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Mogen wij vandaag 
voor elkaar een zegen zijn, 
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in ons verschillen en ons gelijken. 
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 

Piet Aantjes 
 
Jeugd van Vroeger  
Ook in het nieuwe jaar bent u weer hartelijk uitgenodigd voor de “Jeugd van Vroeger” op 10 
jan. om 10.00u. in de Stigt. Nieuwsgierig, kom gerust eens kijken. Welkom.  
Met vriendelijke groet, de commissie 
 
Vorming & Toerusting: Rondreis door de Bijbel 2023 | De familie van Jezus  
Ieder jaar staan we er met Kerst bij stil dat God in Jezus echt mens geworden is. Als echt 
mens heeft Jezus dan natuurlijk ook een familie gehad: een moeder, die Hem opgevoed 
heeft, en broers en zussen met wie Hij is opgegroeid. En natuurlijk heeft zijn ‘pleegvader’ 
Jozef ook een grote rol in zijn leven gehad. Wie waren deze mensen allemaal? Dit jaar 
leren we in de Rondreis vier personen van Jezus’ familie beter kennen, en wel zijn moeder 
en vader, en twee van zijn broers. 4 • Op 12 januari kijken we naar Maria en Jozef: wat 
vinden we over hen in de Bijbel? We ontdekken meer over deze twee mensen, die 
diepgaande invloed op de jonge Jezus hebben gehad. • Op 2 februari richten we ons op 
Jezus’ (half)broer Jakobus. Wie was dat? En hoe bijzonder is het, dat hij in zijn brief op 
bijzondere wijze Jezus’ eigen onderwijs herhaalt en verwerkt voor de gelovigen in de 
verstrooiing. • Op 16 februari tenslotte, leren we Jezus’ andere (halfbroer) kennen en lezen 
we Judas’ brief aan gelovigen die in zwaar weer zitten. De onderwerpen kunnen zelfstandig 
bijgewoond worden, maar de hele serie biedt natuurlijk een completer zicht op Jezus’ 
familie! De avonden worden verzorgd door Metta Wierenga MA, docent Nieuwe Testament 
en Hermeneutiek bij het Evangelisch College in Zwijndrecht (dit college biedt aan 
volwassenen interkerkelijke deeltijd-opleidingen over Bijbel en theologie).  
Data en Locaties:  
Donderdag 12 januari De Oude School / Giessen-Oudekerk  
Donderdag 2 februari De Rank / Giessenburg  
Donderdag 16 februari Maranathakerk/Giessenburg  
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Einde ca. 22.00 uur. Eigen bijdrage € 5 per 
avond. 
Graag vooraf aanmelden via een mail naar vorm14@gmail.com   Van Harte Welkom ! 
 
Alpha cursus  
In Hoornaar wordt binnenkort de Alpha cursus georganiseerd: een gesprek tussen 
geïnteresseerde mensen (zoekers, twijfelaars, gelovigen) die samen zoeken naar 
antwoorden op levensvragen. Elke avond beginnen we met een maaltijd. Daarna volgt een 
inleiding, waarna er volop gelegenheid is om in kleine groepjes over het onderwerp door te 
praten. Wanneer: 10x op maandagavond, te beginnen op 16 januari 2023 (laatste avond op 
3 april) Hoe laat: 18.30-21.00 uur Waar: gebouw “De Kerkbuurt” in Hoornaar (recht 
tegenover de Hervormde Kerk) Kosten: gratis, vrijwillige bijdrage voor de maaltijd. Voor 
verdere informatie en aanmelding: bel Martine Trouwborst op 06-36192231 VAN HARTE 
WELKOM! 
 
Interkerkelijkkoor “Aqua Viva” Giessenburg 
Op woensdag 11 januari 2023 starten we weer met onze repetitieavonden. 
Aanvang 20.30 uur. We gaan een aantal liederen instuderen die we hopen te 
zingen op 26 februari 2023 in “Het Gasthuis” te Gorinchem. Een ieder die graag 
zingt is hartelijk welkom. Onze dirigent is Martin Klop. Ook nieuwe koorleden 
zijn hartelijk welkom. Onze repetities worden gehouden in ‘De Rank’, 
Dorpsstraat 55 te Giessenburg. De repetitietijden zijn op woensdagavond van 
20.30 tot 22.00 uur. 
Voor info zie onze website: www.aquavivagiessenburg.nl 
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Into the Wild 
Aan alle mannen! We gaan weer op pad naar Scandinavië in 
september dit jaar, voor een onvergetelijk avontuur.  Weg van 
de ‘altijd-aan’ maatschappij, cancel-cultuur en Netflix. Tijd om 
het bekende achter ons te laten op zoek naar avontuur, 
broederschap en echtheid! Into the Wild is een 5-daags 
avontuur in het ruige noorden van Scandinavië. Op de grens 
van Noorwegen en Zweden trekken we door adembenemende 
natuur, mijlenver van de bewoonde wereld. Een onvergetelijke 
reis waarin we loskomen van de dingen die ons binden, leren 
wat het is om in vrijheid te leven en krachtige keuzes maken voor de toekomst. Run Wild, 
Life Free, Love Strong! Wil jij op avontuur gaan, kun je het aan om 6 tot 8 uur per dag te 
lopen met 15kg bepakking en zie je het zitten om de confrontatie met jezelf en je Maker aan 
te gaan? Geef je dan op voor ‘ITW-23’! ITW is bedoeld voor alle volwassen mannen (18+) 
en er is plek voor 15 deelnemers. Bij de inschrijving zal er voorrang worden gegeven aan 
deelnemers die vorig jaar nog niet zijn mee geweest (en indien nodig geloot worden). 
Aanmelden kan t/m zaterdag 28 januari    Intothewild.norway@gmail.com  
 
 
Opknapbeurt Torenzaal 
Afgelopen jaar zijn zowel de Torenzaal als de Jeugdruimte 
ongeveer een half jaar in gebruik geweest voor de huisvesting 
van onze Oekraïense gasten. 
De Torenzaal was toe aan een opknap-beurt; m.n. de 
vloerbedekking had z’n beste tijd gehad.  
Afgelopen weken is de Torenzaal onder handen genomen door 
een groep vrijwilligers.  
De muren zijn geverfd door en op kosten van leden van Stichting 
Huis aan de Weg.  O.l.v. Hans v/d Meij maakt de stichting (zie 

http://www.huisaandeweg.com/) wekelijks gebruik van 

de Torenzaal voor een Ochtendgebed. 
De vloerbedekking is vervangen door een aantal 
kerkrentmeesters. 
De Torenzaal ziet er weer keurig uit; alle vrijwilligers hartelijk 
dank! 
 
 
Data ter herinnering 
10 januari 2023  10.00 uur, Jeugd van Vroeger in de Stigt. 
12 januari  V&T; Rondreis door de Bijbel, De familie van Jezus. 

Aanvang 20.00 uur De Oude School. 
16 januari  Alpha Cursus te Hoornaar, 18.30 - 21.00 uur 
22 januari  18.30 uur, “Elvis Presley-dienst” o.l.v.  

ds. Fred Omvlee, met eigen band The Rising Clouds; 
thema is “Crying in the Chapel” 
 

 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 15 januari.   
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 13 januari  20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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