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NB  zondag 5 februari 2023  
Vandaag zondag 5 februari gaat  in de morgendienst  Ds. Y. Pors voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Anja Breedijk. 
 
Er is vandaag Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Volgende week zondag 12 februari  gaat Ds. R. Bos uit Harderwijk voor. 
 
 
Collecte  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Award, hulporganisatie voor jongeren in 
Pakistan. Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond in 
Nederland. Pakistan was destijds een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in 
te zamelen. In de zomer van vorig jaar werd Pakistan zelf getroffen door grote 
overstromingen. Mooi om daarom juist nu iets terug te doen voor mensen in dit Zuid-
Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de 
organisatie AWARD die jongeren helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de 
jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij 
jongeren die een universitaire studie willen volgen. De organisatie wil jongeren niet alleen 
economisch zelfstandig maken; ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze 
achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. Geef jongeren in 
Pakistan een toekomstperspectief met uw gift. Hartelijk dank. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 5 februari gaan met onze hartelijke groeten naar  
br. Arie Romeijn. 
De bloemen worden weg gebracht door Lijda Aantjes. 
 
Mededeling vanuit de gemeente 
Er zijn gemeenteleden die al heel lang ziek thuis zijn en niet bij name genoemd worden.  
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.  
 
Geloofskracht 
Tot mijn verbazing lees ik een prettig boek over een feministe. Het gaat over Gloria 
Steinem (geb. 1934, Verenigde Staten). 
Zij herschreef de gulden leefregel al heel vroeg in haar carrière en raakte daarmee aan de 
kernwaarden van ons geloof in het goede. Wat is de gulden leefregel en waarom werd deze 
herschreven? We kennen de regel allemaal uit de Lutherbijbel. Daar staat berijmd: “wat u 
niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” 
Deze regel vormt misschien wel de basis voor onze empathische vermogens. We leren er 
onze kinderen al mee om zich voor te stellen wat jou zou gebeuren als je in een bepaalde 
situatie komt, of wat een ander ervan zou kunnen vinden.  
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En toch zit er een denkfout in: hoeveel cadeautjes worden er wel niet gegeven die de 
schenker vooral zelf had willen ontvangen? En hoeveel leiders hebben in de afgelopen 
millennia geprobeerd om hun visie aan anderen op te leggen? Vaak weten we niet wat een 
ander wil. We denken goed te doen door wat wij vinden op te leggen aan de wensen van 
een ander. Zonder dat we het hen hebben gevraagd.  
We denken te weten waarom boeren protesteren en we begrijpen zeker dat er spandoeken 
opgehangen worden tegen de komst van nog meer vluchtelingen. Maar er zit meestal geen 
protesterende boer aan de tafel van een talkshow of een vluchteling bij Op1. Als het gaat 
om het goede doen is het toch heel vaak eenrichtingsverkeer. 
En daar komt Steinem met een goed verhaal. Ze vertelt over een excursie die ze maakte 
met haar klas naar de Connecticutrivier. Op de oever vond ze een enorme schildpad op het 
asfalt van de weg die erlangs liep. Ze tilde de schildpad op en bracht hem terug naar het 
water. Haar professor zag de schildpad in het water glijden en vermaande haar dat die 
schildpad niet voor niets op de oever was gekropen -ze zou er haar eieren gaan leggen – 
en dat het door haar goedbedoelde actie maanden zou duren voordat de schildpad weer 
eieren zou gaan leggen. Steinem schaamde zich en besloot om voortaan altijd eerst een 
vraag te stellen voordat ze in actie zou komen. Ze leerde zichzelf groter te denken dan haar 
eigen prikkels en herschreef daarmee de gulden regel. 
De nieuwe regel luidt: vraag het de schildpad, vraag het de ander. 
Yvette Pors 
 
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. 
 
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. 
 

World Servants project Nepal – oktober 2023 

Op 13 oktober as hopen wij, Annette en Leonie, voor twee weken te 

vertrekken naar Kathmandu in Nepal om daar te bouwen aan verandering 

met World Servants.  

World Servants bouwt daar samen met partnerorganisatie Light House 

Foundation Nepal (LHFN) mee aan klaslokalen als onderdeel van een 

compleet nieuwe school. Een school waar kinderen gelijke kansen 

krijgen. Door naar school te gaan wordt aan een rechtvaardige toekomst 

gebouwd. Het is een groot meerjarig project, waarvan de eerste vier 

klaslokalen al in aanbouw zijn. Wij gaan, samen met een groep volwassenen uit heel 

Nederland, nog twee klaslokalen bouwen, zodat er uiteindelijk ruimte zal zijn voor alle 

kinderen inclusief de kinderen waar op de huidige school geen plek voor is. De huidige 

lokalen bieden onvoldoende ruimte aan alle kinderen. De komende maanden zullen wij 

actievoeren om een bijdrage voor de bouwmaterialen bij elkaar te sparen. Meer informatie 

over ons project is te vinden op: www.geef.ws/giessenburgnepal 

Spaart u lege flessen voor ons project? 

Beneden (buiten) bij de keukendeur van de Stigt (onder de loopbrug) staat een kliko. Hier 

kunt u uw lege statiegeldflessen in deponeren. Daarnaast is het vanaf week 9 (27 februari 

as) mogelijk om vijf weken lang bij de Albert Heijn in Giessenburg uw statiegeld flessen te 

doneren. Dit kan via de doneerknop.  

Alvast hartelijk dank! Annette van Maanen en Leonie Veldhuis 
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Collectebonnen 
Maandagavond 6 februari a.s. tussen 19 – 19.30 uur kunnen er collectebonnen 
gekocht/afgehaald in de hal boven in de kerk. 
 
Bericht van de kerkrentmeesters 
Half december bent u geïnformeerd over een aanpassing in de aansturing van ons CV-
systeem, zowel voor de kerkzaal als voor alle andere ruimten in ons kerkgebouw. In 
combinatie met de lagere temperatuur waarop we de kerkzaal verwarmen, hopen we 
hiermee te kunnen besparen op onze energierekening. De grote tariefstijging in de 
energielasten treft namelijk helaas ook onze kerk! 
Uiteraard begrijpen we goed, dat de situatie tijdens de kerkdiensten niet optimaal is. Het 
volgen van de kerkdienst met de jas aan is weliswaar haalbaar, maar is niet bepaald 
uitnodigend…. De reacties uit de gemeente zijn, hoewel soms kritisch, overwegend 
gelukkig begripvol. 
Na afloop van de maand januari 2023 kunnen we de vergelijking maken met het 
gasverbruik t.o.v. de maand januari 2022. Het is fijn dat we zien, dat het gasverbruik over 
deze maand met iets meer dan 50% gedaald is t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. De 
investering in het verwarmingssysteem en het knijpen in het stookgedrag hebben dus veel 
effect. Het gaat echter nog maar om een vergelijking over één maand, waarbij de 
weersomstandigheden en de activiteiten in ons gebouw natuurlijk niet gelijk waren. 
Uiteraard blijven we als kerkrentmeesters proberen de gevolgen van de hogere 
energielasten zoveel mogelijk te beperken en blijven we in redelijkheid onze weg daarin 
zoeken, door zuiniger te zijn met stoken. Natuurlijk blijft gelden: mocht u ervaren dat de 
temperatuur tijdens een dienst of activiteit 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 blijven komen! 
 
Awake 
Vanavond, zondag 5 februari,  gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar 
zal gastspreker Wouter de Vos het gaan hebben over het thema: “The power of a pure 
heart”. 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! 
 
30+ Awake 
Na een reeks van succesvolle Awake-events voor jongeren georganiseerd te hebben is het 
nu tijd voor een eenmalig 30+ Awake-event. Het event gaat op vrijdagavond 10 februari 
plaatsvinden. Daar zal gastspreker Teus Visser samen met Awake-worship de avond 
vullen. Het event vindt plaats in de Maranathakerk en start om 20:00, inloop vanaf 19:45. 
Zien wij u/jou daar? Tot dan!  
 
Aanbod diaconale vakanties van het Vakantiebureau 2023 
Het vakantiebureau organiseert ‘Vakanties met Aandacht’ voor senioren en mensen met 
een zorgvraag. De vakantieweken vinden verspreid door het jaar plaats in hotels in 
Nederland of op het aangepaste schip de Prins Willem-Alexander.  
Vrijwilligers ondersteunen waar nodig! Ook als u een zorgvraag heeft staan de vrijwilligers 
voor u klaar. De vakantieweken worden mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk 
Nederland en hebben een open christelijke identiteit. Iedereen is van harte welkom! 
Wilt u meer informatie of een vakantie aanvragen?  
Kijk dan op www.hetvakantiebureau.nl of vraag een brochure aan. 
Ook bij de diakenen kunt u terecht voor informatie en er is ook een brochure bij ons 
aanwezig. 
 
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 
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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 
5 februari Awake, 19 uur 
6 februari Collectebonnen verkoop 
7 februari “Jeugd van Vroeger”, welkom om 10.00 uur in ‘de Stigt’ 
11 februari Erwtensoep verkoop 
10 februari  30+ Awake 
14 februari Pastoraat vergadering 
16 februari Gezamenlijk moderamenoverleg 
19 februari Speciale morgendienst m.m.v. The New Adams Family 
14 april Informatie avond World Servants Bolivia 2024, 19.30 

uur - De Rank 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 12 februari Kopij voor de 
Nieuwsbrief vóór vrijdag 10 februari  20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief. 
E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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