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NB  zondag 22 januari 2023  
Vandaag zondag 22 januari gaat  in de morgendienst  Ds. J. IJzerman uit Rijnsburg voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam. 
De avonddienst is een Elvis Presley dienst met voorganger Fred Omvlee. Muzikale  
medewerking van de band  The Rising Clouds. 
 
Volgende week zondag 29 januari   Kerk-School-Gezinsdienst. 
In deze morgendienst gaat Ds. Y. Pors voor en zal medewerking worden verleend door 
organist Adam de Goei en zandkunstenares Helene. Meer informatie over deze dienst vindt 
u verderop in de nieuwsbrief.  
 
Zondag  22 januari   

- Orgelspel 
- Mededelingen 
- Aansteken van de paaskaars  

Het licht zal schijnen in het duister, nooit zal het doven. 
Het is ons geloof in Gods aanwezigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. 

- Aanvangslied  Ps. 33 : 1 en 8 
- Votum en groet 
- Drempelgebed 
- ELB 279 : 1, 2 en 3 (‘Wij blijven geloven’) 
- Gebed bij de opening van het Woord 
- Schriftlezing - Lucas 4 : 14-30 
- Ps. 146 : 3 en 4 
- Verkondiging 
- Lied 1005 : 1, 2 en 5 (‘Zoekend naar licht’ - NL’se versie) 
- Dankgebed en voorbeden 
- Slotlied 362 : 1, 2 en 3 (‘Gij die gesproken heeft een woord dat gáát’) 
- Zegen 

 
 
Zondag 22 januari avonddienst  Elvis Presley 

- Welkomstwoord 
- Bemoediging en groet 
- Moment van aandacht voor overlijden Lisa Marie Presley 
- Filmpje: Where no one stands alone 
- Samenzang: Can’t help falling in love – Fred en Rising Clouds 
- Gebed 
- Even voorstellen: Fred Omvlee & the Rising Clouds 
- Associaties bij Elvis? 
- Jeugd van Elvis 
- Doorbraak: Heartbreak Hotel op televisie 
- Peace in the Valley  - Fred 
- Bijbellezing: Psalm 11 
- Filmcarriere 
- Love me Tender – Fred en Rising Clouds 
- 1958-1968 
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- Crying in the Chapel – Fred en Rising Clouds  
- 1968  If I Can Dream  - Fred en The Rising Clouds 

- Het laatste deel van Elvis’ leven 
- Filmpje: Laatste concert: How Great Thou Art – Hoe Groot zijt Gij… 
- Overdenking: de levenslessen van E.L.V.I.S. 
- Amazing Grace – Fred en Rising Clouds 
- Gebeden 
- Zegen 
- If The Lord wasn’t walking by my side – Fred en The Rising Clouds  
- Liedjes na de dienst: 

Burning Love 
Blue Suede Shoes 
Houn Dog 
Rock around the clock 
Ticket to ride 

 
Collecte  
De opbrengst van de eerste collecte is voor ZOA Vluchtelingenzorg. Geen plaats hebben 
waar je thuis en veilig bent. Geen plaats om op adem te komen... Voor miljoenen 
vluchtelingen is dat de harde realiteit. Juist voor mensen die zich nergens gewenst voelen, 
staat ZOA klaar. Wereldwijd werkt de organisatie in 15 landen met een team van zo’n 
duizend medewerkers, ondersteund door lokale partners en vrijwilligers. In crisisgebieden 
helpen ze mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld.  ZOA zet zich in voor mensen 
op de vlucht. Samen zorgen ze voor onderdak, eten, schoon drinkwater en psychosociale 
hulp. Of het nu gaat om Syrische vluchtelingen in Irak, Rohingya in Myanmar of 
ontheemden in Oekraïne. Helpt u mee door uw gift in de collecte? 
Meer informatie is te vinden op: www.zoa.nl 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 22 januari gaan met onze hartelijke groeten naar  
br. Joost de Groot. 
De bloemen worden weg gebracht door Margreeth Aantjes. 
 
Geloofskracht 
Het sneeuwt. Geen alledaags verschijnsel en dus haasten we ons naar buiten. Je hoeft 
geen natuurkundige of meteoroloog te zijn om onder de indruk te raken van de schoonheid 
die deze witte regen met zich meebrengt. Iets wat we mogen koesteren, zoals we de 
schepping mogen koesteren. Het wordt steeds vaker gezegd en we merken steeds meer 
wat de gevolgen ervan zullen zijn.  
Misschien zou het zelfs goed zijn om daaraan te denken als we spreken over naastenliefde. 
Want, keuzes die wij maken hebben effect op de mensen om ons heen. Dat we aardbeien 
kunnen eten in januari of vliegen naar een exotisch land. Dat we zo goedkoop mogelijk 
geproduceerde artikelen willen aanschaffen; het heeft invloed op ons klimaat, maar ook op 
onze naaste.  
En werd ons niet steeds gevraagd om te zorgen voor die mensen die het minder goed 
hebben dan wij? 
Als we de ijskappen laten smelten door ons gedrag, zal dat de arme ander als eerste 
treffen. Daar waar het minste geld beschikbaar is om aanpassingen te doen, zullen de 
hardste klappen vallen. De zorg voor onze naaste is dus ook verbonden aan de 
verantwoordelijkheid voor Gods schepping. Zoals mensen kwetsbaar zijn, is de schepping 
kwetsbaar. Zorgen voor elkaar, vraagt dus ook om een gebaar naar ons klimaat. 
Iets om over na te denken. 
Yvette Pors 
 
  

https://www.zoa.nl/
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Actie Kerkbalans 2023 

De actie Kerkbalans zal in de laatste week van januari weer van start gaan.                                                                                                     

Het thema is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.                                                                           

Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage 

van betrokken kerkleden zoals u.                                                                                                              

Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen.  Een 

noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor 

onze kerk. Vanaf maandag 23 januari ontvangt u daarom weer een brief met het verzoek 

om bij te dragen.  Deze zal de week daarna bij u worden opgehaald.                                                                                                                       

We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze 

belangrijke taken blijven vervullen. 

Namens de Kerkrentmeesters. 

Erwtensoepactie  
Op zaterdag 11 februari a.s. 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. 
 
Kerk-School-Gezinsdienst met zandkunstenares 

Op de basisscholen wordt de komende week aandacht besteed aan het thema 

Allesoverhoop! Het gaat over het leven van Jozef die met alles overhoop ligt en in de put en 

zelfs in de gevangenis belandt, maar die nog later de persoon van hoop is tijdens de 

hongersnood in Egypte. Op de verschillende basisscholen bereiden de kinderen zich voor 

met verhalen, liederen en werkstukken. De op school gemaakte werkstukken zullen 

bovendien in de verschillende kerken te zien zijn, zodat er tijdens de kerkdienst veel 

herkenning is.  

Yvette Pors zal in deze dienst voorgaan en tijdens de dienst zal zandkunstenares Helene 

van Atelier Hupsakee de dienst ondersteunen met haar zandkunst. 

Door het verhaal ter plaatse in zand uit te tekenen gaat het nog meer spreken. Woord en 

beeld samen maakt het verhaal toegankelijker voor jong en oud.  

De zandtekeningen worden met projectie op de wand weergegeven, zo is het zichtbaar 

voor iedereen.  

De collectie is bestemd voor De Hoop 

 

Door middel van onderstaand leesrooster kunt u zich ook thuis voorbereiden. 

Het uitgebreide leesrooster met toelichting op het thema vindt u in de bijlage.  

Het Bijbelrooster voor deze week: 

Maandag Genesis 37 vers 1-11 

Dinsdag Genesis 37 vers 12-24 

Woensdag Genesis 39 vers 1-20 

Donderdag Genesis 40 vers 8-23 

Vrijdag Genesis 41 vers 15-36 

Zaterdag  Genesis 41 vers 37-57 

Zondag  Genesis 45 vers 1-16 
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Bouw jij mee aan verandering? – World Servants  
In de zomervakantie van 2024 hopen wij met een enthousiaste 
groep jongeren weer te gaan bouwen aan verandering. Dit keer in 
Bolivia!  
Een project bestaat uit meer dan bouwen alleen. Naast het 
bouwen bevatten de projecten ook een kinderprogramma en een 
programma gericht op de uitwisseling van cultuur. Deelnemers 
zullen ook lokale kerken en organisaties bezoeken. Alles is er op gericht om in contact te 
komen met de lokale bevolking, om zo van elkaar te kunnen leren. 
 
Heb jij zin om in de zomervakantie van 2024 drie weken je handen uit de mouwen te 
steken?  
Kom dan naar de informatie avond op 14 april om 19:30 uur in De Rank. 
Heb je nu al vragen? Stel ze aan ons of mail ze naar: wsgiessenburg@hotmail.com  
We hopen je op 14 april as te zien!  
Cees Versteeg, Teus Visser, John in ’t Veld, Bran van Wingerden, Sanne de Bruyn, Thom 
de Groot, Darryl Sylvania en Leonie Veldhuis 

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.  
 
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! 

mailto:wsgiessenburg@hotmail.com
mailto:Intothewild.norway@gmail.com
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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  
 

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 
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” 

27 januari  Maandsluiting in Bredero’s Hof, aanvang 19.00 uur 
Voorganger dhr. W.J. van Iperen. 

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 Erwtensoepactie 
14 februari Pastoraat vergadering 
16 februari Gezamenlijk moderamenoverleg 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 29 januari.   
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 27 januari  20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  

mailto:diaconie.pkngiessenburg@gmail.com
mailto:hulpdienst@giessenburg.nl
mailto:sociaalloket@jouwgemeente.nl
mailto:leenenwilverhaar@msn.com
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