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NB  zondag 12 februari 2023  
Vandaag zondag 12 februari gaat  in de morgendienst  Ds. R. Bos uit Harderwijk voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist  Hans Dubbeldam. 
 
Volgende week zondag 19 februari  gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor en zal 
muzikale medewerking worden verleend aan de dienst door The New Adams Family.  
 
Collecte  
De opbrengst van de eerste collecte is vanzelfsprekend bestemd voor de noodhulp na de 
aardbeving in Syrië en Turkije. Hoewel wij de landelijke actie van giro 555 ook van harte bij 
u aanbevelen, kiezen wij vandaag specifiek voor hulp aan Syrië via het Christelijk 
Noodhulpcluster. De christelijke organisaties Dorcas, EO Metterdaad, Tearfund, Red een 
Kind, Woord en Daad en ZOA slaan de handen ineen voor noodhulp juist in dat land. Het 
Christelijk Noodhulpcluster is in Syrië al vele jaren ter plaatse en kan daardoor direct 
noodhulp verlenen aan de mensen die zijn getroffen door de aardbevingen: onderdak, 
voedsel, water, winterhulp. Dat doen ze, samen met kerken en met partnerorganisaties. Uw 
giften vandaag zullen door de Diaconie worden aangevuld vanuit de algemene middelen.  
Kijk voor meer info op: christelijknoodhulpcluster.nl  

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 

Onderhoudsfonds. 

Bloemen  
De bloemen van zondag 12 februari gaan met onze hartelijke groeten naar  de  
Familie vd Broek. 
De bloemen worden weg gebracht door Janny van Harten. 
 
Geloofskracht 

Vraag het de schildpad. Het was een korte bespiegeling, een moment (geloofskracht 103). 

Maar hebben we elkaar deze week wat gevraagd? Zijn we zout en licht geweest voor de 

mensen om ons heen, om met de woorden van de overdenking van afgelopen zondag te 

spreken? 

De praktijk is weerbarstig. Welke vragen stel je dan? Hoe doe je dat als het over geloven 

gaat? Het is wel even wat anders om over de opnieuw verhoogde prijzen voor het 

zwembad te praten of dat we onderzoeken wat God voor ons betekent. Toch is mijn 

ervaring dat we best graag samen willen zoeken naar woorden over God. De meeste 

mensen staan meestal niet vijandig tegenover God, maar weten gewoon niet goed meer 

wie Hij is. 

Samen met anderen weten we meer. Dus waarom niet eens geprobeerd? Laten we deze 

week elkaar bevragen. Leg een lijstje aan van vragen. Geef uzelf een beloning voor iedere 

derde vraag die u aan een ander durfde te stellen. Sluit gewoon maar aan bij de praktijk. 

Stel dat u iemand op de koffie ontvangt; heb het er eens over wat u zou willen vragen aan 

God als Hij bij u zou zitten. Wat zou u anders willen? Waar bent u nieuwsgierig naar? 

Vraag het elkaar. Vraag het mij. Samen komen we er vast wel uit. 

Yvette Pors 

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 

https://christelijknoodhulpcluster.nl/
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30+ Awake    Lost without you  
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!  
 
 
 
 
Vacatures Kerkenraad  
In de loop van dit jaar is een aantal ambtsdragers aftredend. In verband daarmee nodigt de 
kerkenraad u van harte uit kandidaten voor te dragen aan de vacaturebank. In de 
bijgevoegde brief kunt u lezen wie aftredend zijn en namen opgeven voor de invulling van 
de kerkenraad. 
 

Vorming & Toerusting - Rondreis door de Bijbel 2023 

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. 

Op 12 januari  en 2 februari jl hebben we gekeken naar Maria, de moeder van Jezus en 

Jakobus, de broer van Jezus.. Op 16 februari tenslotte, leren we Jezus’ andere (halfbroer) 

Judas kennen en lezen we Judas’ brief aan gelovigen die in zwaar weer zitten. 

 

Had  u geen gelegenheid de eerste twee avonden bij te wonen, de onderwerpen kunnen 

zelfstandig bijgewoond worden,  van harte welkom op de laatste avond.  

 

Ook deze avond wordt 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).  

 

Wanneer: Donderdag 16 februari Maranathakerk/Giessenburg 

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Einde ca. 22.00 uur. Eigen bijdrage € 5  

 

Graag vooraf aanmelden via een mail naar  vorm14@gmail.com  ( Leo Lanser)  

Van Harte Welkom ! Namens de commissie V& T Hillegonde van der Aa  

 
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 
 

mailto:vorm14@gmail.com
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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 

 
 
 
 
Aangepaste Kerkdienst  
Op zondag 19 februari 2023 is er een aangepaste Kerkdienst in de 
Hervormde Kerk in Groot Ammers, Kerkstraat 8  en deze begint om 
15.00 uur. Het thema van deze dienst is “Kom aan boord”.  Voorganger 
is Ds. J. Hogenhout. 
Een ieder is van harte welkom ! 
 
 
 
Data ter herinnering 
10 februari  30+ Awake,  20.00 uur  
11 februari Erwtensoep verkoop 
14 februari Pastoraat vergadering 
16 februari Gezamenlijk moderamenoverleg 
16 februari V&T Rondreis door de bijbel, 20 uur, Maranathakerk 
19 februari Speciale morgendienst m.m.v. The New Adams Family 
19 februari Aangepaste kerkdienst te Groot Ammers 
24 februari  Maandsluiting in Bredero’s Hof, aanvang 19.00 uur 

Voorganger Ds. J. Holtslag 
14 april Informatie avond World Servants Bolivia 2024, 19.30 

uur - De Rank 
 
 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag  19 februari 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 17 februari  20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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