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NB  zondag 15 januari 2023  
Vandaag zondag 15 januari gaat in de morgendienst Ds. J. Kaai voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Joop Eijkelenboom. Hij speelt 
vandaag voor het laatst bij ons in de kerk en gaat het organisten team verlaten.  
 
Volgende week zondag 22 januari  gaat in de morgendienst Ds. J. IJzerman uit Rijnsburg 
voor. De avonddienst is een Elvis Presley dienst met voorganger Fred Omvlee. Muzikale  
medewerking van de band The Rising Clouds.  
 
Collecte  
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. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 15 januari gaan met onze hartelijke dank naar organist  
Joop Eijkelenboom.   
De bloemen worden weg gebracht door Margriet Leendertse. 
 
Geloofskracht 
Het is januari. Na alle feestelijkheden maken we de balans op. De kerk-balans. Met het 
tellen volgen meestal ook de emoties. Want, het doet pijn als je moet constateren dat het 
onder de streep toch weer minder is dan het jaar daarvoor. Je kunt dan zeggen dat kwaliteit 
meer telt dan kwantiteit, maar dat brengt de zaak meestal niet tot rust. 
In 2 Sam. 24 laat David een grote volkstelling houden. Hij wil weten hoeveel hij bezit, op 
hoeveel soldaten hij kan rekenen. Het wordt hem kwalijk genomen. Kennelijk vertrouwt hij 
meer op het grote getal dan op God. Zo ook kerst. De Bijbel lacht in zijn vuistje. Maria en 
Jozef laten zich inschrijven voor Quirinius, maar nog geen hoofdstuk later is er een kind 
geboren dat de hele volkstelling al weer op losse schroeven zet. De getallen kloppen niet 
meer; er is er eentje teveel. En wat voor Een. Jezus stelt; waar er twee of drie in mijn naam 
bijeen zijn, ben ik in hun midden. Eentje meer of minder maakt Hem niets uit. Twee of drie; 
ik ben blij met allemaal, zegt Jezus. Het is niet erg als de kerk een minderheid wordt of is; 
als ze maar blijft groeien in geloof. Natuurlijk zijn de getallen de feiten en feiten moet je 
onder ogen zien. De kerkrentmeesters zullen dat binnenkort onder de aandacht brengen. 
En toch vraag ik u ook: laten we niet het aantal nieuwe kerkgangers tellen, maar het aantal 
uitnodigingen die wij hebben gedaan. Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Awake 
Vanavond gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar zal gastspreker Corjan 
Matsinger het gaan hebben over het thema: “Heilige Herrie”. 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! 
 
 
 

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 



2 
 

Elvis Presley dienst in de Maranathakerk  22 januari 2023. 
De avonddienst van zondag 22 januari vieren we vanuit de prachtige songs van Elvis 
Presly. Voorganger is ds. Fred Omvlee, die de songs van Elvis zèlf op heel mooie en 
geëigende manier zingt met muzikale ondersteuning van de band The Rising Clouds. 
Het thema is: “Crying in the chapel” naar één van de bekendste songs van Elvis. 
In januari 2023  is het 88 jaar geleden dat Elvis Presley werd geboren. Hij werd de eerste 
superster die met zijn goede looks, stem en kledingstijl de jongeren in de 
jaren vijftig inspireerde. Hij mengde gospel, country en rhythm and blues tot rock and roll. 
Wat veel mensen niet weten is dat Elvis het liefst gospels zong, van het begin van zijn 
carrière tot zijn laatste concert in 1977. Elvis groeide op in een gelovig gezin en bleef zijn 
leven lang zoeken naar Gods bedoeling met hem. Als mensen hem The King noemden, zei 
hij: ‘Er is maar één King en dat is Jezus Christus. Elvis overleed helaas al op 42-jarige 
leeftijd in 1977. Dominee Fred Omvlee, in het dagelijks leven dominee bij de marine,  is 
Elvis-fan en organiseert al 20 jaar Elvis-kerkdiensten. In de Elvis-kerkdienst horen we het 
levensverhaal van Elvis met enkele van zijn grootste hits, en we horen en zingen samen 
veel Elvis-gospels: het is verder ook een gewone kerkdienst met toepasselijke Bijbellezing 
en gebed. Het wordt een prachtige dienst met weer een ándere manier om onze Heer en 
Heiland de eer te brengen. Iedereen is van harte welkom vanaf 18.00 uur. De dienst begint 
om 18.30 uur. 
 
Nieuws vanuit de liturgiecommissie  
-Week van gebed 
In het kader van de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid is er aanstaande 
woensdagavond 18 januari een gebedsbijeenkomst in de Rank, naast de hervormde kerk. 
De week van gebed is internationaal en dit jaar verzorgd door kerken uit de Amerikaanse 
staat Minnesota. Het thema is Doe goed, zoek recht (Jesaja 1). Vanaf 19.45 staat de koffie 
klaar. 
Ieder is welkom om mee te bidden. 
 
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  (Leo Lanser)   
Van Harte Welkom ! 
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Christelijke spiritualiteit 
In maart 2020 verzorgde ds. Arjan Plaisier een avond over christelijke spiritualiteit, naar 
aanleiding van zijn boek 'Zorg voor de ziel'. Op D.V. 19 januari hoopt ds. Plaisier nogmaals 
naar Giessenburg te komen. Het thema dat deze avond centraal zal staan is 'De 
spiritualiteit van de liturgie', waarvan ook het gebed een onderdeel is. Dit thema is mede 
gekozen n.a.v. een nieuw boek, dat ds. Plaisier samen met Ineke Cornet schreef: 'Dichter 
bij God, aanwijzingen voor een rijke liturgie.' Een paar citaten uit de inleiding: 
'Liturgie is geen speeltje.' 
'Meer dan ooit hebben we de liturgie nodig.' 
'Het is ons in dit boek te doen om 'God ontmoeten in de liturgie.' 
'Liturgie kan lijken op een plaat die is grijsgedraaid.'  
De liturgie als plaats waar de Here Jezus genoemd wordt en aanbeden, gezocht en 
gevonden. Van harte welkom om hier dichter bij te komen.  
De avond start om 19.45 uur in zaal 1 van de Rank, inloop vanaf 19.30 u met koffie/thee. 
De toegang is vrij, het is mogelijk een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van deze 
avond te geven.  

  
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! 
 
Erwtensoepactie  
Op zaterdag 11 februari willen we weer langs de deur gaan in heel Giessenburg met de 
alom bekende erwtensoep. 
Wil je ons graag komen helpen met het verkopen, geef je dan op bij Geri de Rover tel. 06-
42071477. 
 
Into the Wild – 14-18 september 2023 
We gaan op pad! 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 via onderstaande contactgegevens. 
Intothewild.norway@gmail.com   Coen van Genderen.  
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Pop-upcamping Alblashoeve 
Vier weken lang staat er op het terrein van boer Evert de Kluiver in Oud-Alblas een 
minicamping; Pop-upcamping Alblashoeve. Deze camping is voor gezinnen met een 
minimum aan inkomen die de afgelopen drie jaar niet met vakantie zijn geweest. Verblijf is 
gratis en de koelkast is gevuld. De pop-upcamping wordt gerund door Dabar vrijwilligers en 
door de plaatselijke commissie. 
  
De kloof tussen rijk en arm neemt toe in Nederland. Ongeveer 1 miljoen burgers in 
Nederland moeten rondkomen van een inkomen op of iets boven het sociaal minimum. De 
meesten leven in (langdurige) armoede en slagen er niet (meer) in om hun hoofd financieel 
boven water te houden. Voor gezinnen met kinderen is het moeilijk om te participeren in de 
samenleving. Dit doet iets met je mens-zijn, met je eigenwaarde. 
Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zijn nauw met elkaar verbonden. Jezus viel op 
doordat Hij oog had voor mensen aan de randen van de samenleving. Door de Pop-
upcamping willen we gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in deze wereld. 
Ons verlangen is dat hierdoor mensen Christus leren kennen en Hem gaan volgen. 
Er is plaats voor maximaal 40 campinggasten per week. Dit betekent zo’n 9 tot 11 caravans 
plus een caravan voor het Dabarteam. Ook is er een grote gemeenschappelijke tent waarin 
samen gekookt en gegeten wordt en allerlei activiteiten plaats vinden. En wat is er nu 
leuker dan een spetterende kinderclub, koeien knuffelen, kalfjes voeren, een speurtocht 
met z'n allen, een prachtige wandeling door de polder of de avond afsluiten bij een 
kampvuur. Kortom: een heerlijke ontspannen vakantie bij de boer! 
Als Dabarteam draag je, samen met de plaatselijke commissie, zorg voor het reilen en 
zeilen op deze minicamping en je geeft vorm aan het animatiewerk met een Missie.  
 
Ben je tussen 18 en 30 jaar, flexibel, heb je een stevige en warme persoonlijkheid, wil je 
iets doen aan armoede in Nederland en heb je een handen uit de mouwen mentaliteit? En 
beschikbaar in de periode van 29 juli tot en met 12 augustus. Dan is deze pop-up camping 
misschien wel iets voor jou!  
Wil je meer informatie kijk dan op https://www.izb.nl/dabar en meld je aan! 
 

Data ter herinnering 
16 januari  Alpha Cursus te Hoornaar, 18.30 - 21.00 uur 
18 januari week van gebed. 19.45 uur Gebedsbijeenkomst in de 

Rank 
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” 

29 januari    Kerk-School-Gezins dienst  
2 februari  V&T; Rondreis door de Bijbel, De familie van Jezus. 

Aanvang 20.00 uur De Rank. 
11 februari Erwtensoepverkoop 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 22 januari.   
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20 januari  20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


