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NB  zondag 29 januari 2023  Kerk-School-Gezinsdienst. 
Vandaag zondag 29 januari gaat  in de morgendienst  onze eigen predikant Ds. Y. Pors  
voor. Het thema van de dienst is Allesoverhoop!  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei.   
Zandkunstenares Helene zal medewerking verlenen aan deze dienst en de 
bijbelverhalen verbeelden in het zand. 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. 
Ook zullen de werkstukken, die de kinderen op school gemaakt hebben, zichtbaar 
zijn in de kerk. 
 
Vanmorgen is er oppas voor de allerkleinsten beneden in de Stigt. 
 
Volgende week zondag 5 februari  gaat in de morgendienst Ds. Y. Pors voor. 
 

 
Collecte  
De opbrengst van de eerste collecte is voor  Vrienden van de Hoop in Dordrecht. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
-Toelichting op de eerste collecte  
Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische 
problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan. Vrienden van De Hoop 
ondersteunt dat werk. Het gaat daarbij om hulpverlening die niet of alleen gedeeltelijk 
vergoed wordt door verzekeraars of overheid, maar die wel uiterst belangrijk is voor 
mensen die bezig zijn om een nieuw leven op te bouwen. Mensen met ontwrichte levens 
worden, aan de hand van het Evangelie, op weg geholpen naar een nieuw leven. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 29 januari gaan met onze hartelijke groet en een welkom aan de 
bewoners van de Groene Wei. Eén bos naar de Lange Wei en een bos naar Syndion. 
De bloemen worden weggebracht door Gerie de Rover. 
 
Mededeling vanuit de gemeente 
 - bedankje 
Graag wil ik een ieder bedanken die mij op welke manier dan ook, beterschap en sterkte 
heeft gewenst na mijn ongelukkige val. 
Het voelt warm aan dat mensen aan je denken. 
met vriendelijke groet,  
Joost de Groot 
 
Er zijn gemeenteleden die al lang ziek thuis zijn of  herstellende van ziekte en zorgen. We 
denken aan hen en willen hen een warm hart toe dragen. Wij wensen alle zieken thuis of in 
het ziekenhuis  heel veel kracht, sterkte en zo mogelijk gezondheid toe. Laten we met 
elkaar meeleven en om elkaar heen staan met gebed.  
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Geloofskracht  
Als Jopie de dochter is van de slager die eerder naast de Vevo zat, weet vaak iedereen wie 
bedoeld wordt. Bij Hans van de molen achter het Vlietje, hebben we meteen een beeld. En 
ook Jan die getrouwd was met de dochter van de koster kunnen we ons nog helder voor de 
geest halen. En toch is dat niet voor iedereen zo. Deze drie voorbeelden heb ik uit mijn 
duim gezogen, maar het is wel zoals het vaak wordt verteld. Er wordt verondersteld dat we 
allemaal wel weten wie bedoeld is als we een beschrijving toevoegen van de mensen of 
plekken aan wie zo iemand verbonden is. Nieuwkomers hebben echter geen idee. Ik heb 
vaak geen idee. Dat is een voordeel wanneer je niet gehinderd door imago of slecht 
geweten met iemand kunt kennis maken. Een nadeel als er verwachtingen zijn. Dan 
spreken mensen me aan: “hebt u die en die nog niet bezocht?” In die ene zin ligt meestal al 
een mening klaar. En ja, je zou kunnen zeggen dat dat terecht is. Ik zou toch iedereen 
moeten kunnen kennen. De praktijk is daarentegen weerbarstiger. Als namen van mensen 
niet genoemd worden, komen ze bij de ouderlingen en bij mij ook meestal niet in beeld. Als 
er geen aanleiding toe is om te bezoeken, zijn we sterk afhankelijk van de vraag van 
de mensen zelf. Een groep mensen zou er wel degelijk blij van worden als we komen, een 
grote groep heeft er geen behoefte aan. Soms zijn gemeenteleden al lang bezocht en is dat 
niet bekend geworden. Gelukkig maar, want we hoeven ook niet alles van elkaar te weten. 
Wat veel belangrijker is, is hoe we hier met elkaar mee omgaan. We hebben bepaalde 
zorgen om de betrokkenheid die we voelen op elkaar. Wat zijn onze verwachtingen daarin? 
Wat doen we er zelf aan? Zou het goed zijn om eens bij onszelf te rade te gaan wie 
misschien eens wat meer in beeld mag komen? Dan zou het ook goed zijn om die namen 
door te geven aan de mensen die bezoekwerk doen. Of zelf eens om een kop koffie te 
gaan. Als we samen gemeente willen zijn, zullen we elkaar moeten helpen om samen te 
raken. Meld u gerust de namen van mensen om wie u zorgen hebt bij leden van de 
kerkenraad. Of, benader ze en vraag het hen zelf. Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Uit de kerkenraad 
Donderdag 19-1 vergaderde de kerkenraad. Een belangrijk onderwerp daarin was 
vooruitkijken. Dat gaan we op twee manieren doen. Allereerst met een beleidsplan waarin 
we de thema’s opnemen waar we de komende jaren extra aandacht aan willen besteden. 
Daarnaast denken we ook na over de toekomst van de kerk over 10 jaar. Belangrijke 
vragen dus, over hoe we kerk willen en kunnen zijn in de toekomst. Omdat dit ons allemaal 
aangaat nodig ik u van harte uit om mee te denken en mee te doen. Wilt u de opstellers wat 
meegeven of actief betrokken worden, stuurt u me dan een berichtje op 
voorzitter.pkngiessenburg@gmail.com of spreek mij aan na de dienst. Als de informatie 
verzameld is komen we uiteraard bij u terug om het te bespreken. 
In de vergadering keken we ook vooruit naar de Kerk-School-Gezinsdienst, de Elvis dienst 
en maakten we de eerste afspraken over de diensten in de lijdenstijd. 
Vriendelijke groet, 
Piet Aantjes, voorzitter 
 
Geloven op donderdag 
Volgende week komen we op donderdag 2 februari om 19:30 bij elkaar bij de familie 
Rouwert Boer. Aan de orde is die avond psalm 1. Gelukkig de mens die niet meedoet met 
wie kwaad doen. Dat is soms best een hele opgave; je doet het zo makkelijk wél verkeerd. 
Van harte uitgenodigd! 
 
Jeugd van Vroeger 
Heeft u al eens aan een bezoek naar de : “Jeugd van Vroeger” gedacht, maar  
de stap nog niet kunnen zetten,  doe het dan nu. 
Welkom op dinsdag 7 febr. om 10.00u. in ‘de Stigt’. 
Met vriendelijke groet. De commissie. 
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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. 
 
Diakenreis  
Leonie en ik gaan dit jaar naar Nepal om met World Servants te bouwen!  
Wij gaan nog actie voeren maar ook deze reis heeft nog plaatsen!! Zie ook de extra bijlage! 
Hartelijke groeten, Leonie Veldhuis en Annette van Maanen 
 
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 
29 januari    Kerk-School-Gezins dienst  
2  februari  V&T; Rondreis door de Bijbel, De familie van Jezus. 

Aanvang 20.00 uur in De Rank. 
7 februari “Jeugd van Vroeger”, welkom 10.00 uur in ‘de Stigt’ 
14 februari Pastoraat vergadering 
16 februari Gezamenlijk moderamenoverleg 
19 februari Aangepaste kerkdienst, Hervormde kerk, Kerkstraat 8 

in Groot Ammers, 15.00 uur  “Kom aan boord!” 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 5 februari.   
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 3 februari   20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 
Bericht vanuit de burgerlijke gemeente 
Kent u de Buurtgezinnen al? 
In Molenlanden zijn we nu 7 jaar actief en vanaf juni dit jaar ben ik coördinator 
Buurtgezinnen in Molenlanden. 
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun 
kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en 
aandacht en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor 
dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin. 
Kerken zijn voor ons belangrijke samenwerkingspartners. 
Er komen bij ons zowel vragen binnen van gezinnen met een christelijke levensovertuiging 
als zonder deze overtuiging. 
Wij willen graag zoveel mogelijk gezinnen bereiken die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken of juist kunnen bieden. 
In Giessenburg en omgeving zijn we nu specifiek op zoek naar gezinnen die steun kunnen 
bieden. Via de link komt u bij een oproepje van kinderen waar we een gezin voor zoeken. 
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Wie wil er met ons voetballen? - Buurtgezinnen en in een extra bijlage vindt u de digitale 
folder.  
Met vriendelijke groet, 
Linda van der Burgh 
Coördinator Buurtgezinnen Molenlanden 
06 – 38720258 
 
 
 

https://www.buurtgezinnen.nl/wie-wil-er-met-ons-voetballen/

