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NB  zondag 19 februari 2023  
Vandaag zondag 19 februari gaat  in de morgendienst  onze eigen predikant Ds. Y. Pors 
voor en zal muzikale medewerking worden verleend aan de dienst door The New Adams 
Family. De liturgie is enigszins aangepast op hun repertoire en de boodschap zal wat 
eenvoudiger zijn dan anders. Zo is de dienst toegankelijk voor iedereen. Van harte welkom! 
 
Er is vanmorgen ook Kindernevendienst. Voor de allerkleinste is er oppas, hiervoor kunt u 
een berichtje sturen aan de scriba. Jeugdkerk verzamelt zich voor de dienst in de hal. 
 
Volgende week zondag 26 februari  gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. We 
hopen deze zondag met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.   
 
Collecte  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de plaatselijke evangelisatie. De tweede 
collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 19 februari gaan met onze hartelijke groeten naar  
br. Ot Harrewijn. 
De bloemen worden weg gebracht door  Anneke en Ben Vonk 
 
Geloofskracht 
Het was deze week een windstille woensdagochtend en we spraken over onze gemeente. 
Op de weilanden lag nog een laagje rijp. Wij zaten binnen, dankbaar voor de warmte en de 
koffie. Ineens dook er in de verte een luchtballon op. Een luchtballon! Om tien uur ’s 
ochtends. Natuurlijk maakten we grapjes over spionage en al snel volgden de verhalen 
over hachelijke ballonvaarten.  
Ik verwonderde me vooral over de hoeveelheid gas die nodig zou zijn om de ballon in zulke 
temperaturen te laten vliegen. Het leek me een enorme verspilling van geld. Terwijl we 
allemaal in de kou zitten en bezuinigen op wat maar mogelijk is, ging deze luchtballon 
gewoon van de grond.  
Of valt het allemaal wel mee? Om eerlijk te zijn, hoor ik niet zoveel mensen over financiële 
tekorten. Ik zie wel eens iets wat erop zou kunnen wijzen dat er wat minder te besteden is, 
maar tot op heden heb ik nog geen hulpvragen gehad. Als ik zie hoeveel ik er zelf van 
merk, kan het niet zijn dat het allemaal wel meevalt. Wat dan wel? Is het schaamte? Willen 
we niet minder zijn dan de buren? Koppigheid? Niet om hulp willen vragen? 
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u al een poosje een aantal adressen van instanties die u 
kunnen helpen zonder dat een ander er iets van hoeft te weten. Ook de diaconie staat klaar 
en is zeer integer in haar benadering van mensen. Praat erover met elkaar. Dan kunnen we 
elkaar helpen. 
Yvette Pors 
 
Veertigdagen kalender  'Uit liefde voor jou’ 
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2023 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op 
weg naar Pasen. 
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Het thema van de kalender is dit jaar 'Uit liefde voor jou - ontvangen en delen'. We 
staan stil bij Jezus’ laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw brood en wijn 
met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de 
opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben. 
De veertigdagen kalender gaan we in de diensten tekstueel niet precies volgen maar we 
volgen diaconaal de collectes van de Kerk In Actie.  

De kalender kunt u bestellen :   petrus.protestantsekerk.nl/bestellen. 
Of u kunt er één meenemen uit de hal van de kerk. 
 
Voor de kinderen is er het doeboekje ‘Op weg naar Pasen’, deze wordt meegegeven in de 
kindernevendienst of bezorgd bij de kinderen thuis. 
 
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.  Wilt u de komende week uw brief inleveren.  
 
Bericht  van  de voedselbankjes organisatie  
We blijven ons verwonderen over de grote hoeveelheid producten die wekelijks worden 
ingezameld via de Voedselbankjes! Zeker nu de vraag blijft groeien is de Voedselbank hier 
enorm mee geholpen. Bedankt hiervoor! Wilt u de komende weken iets (extra’s) geven? De 
Voedselbank kan onderstaande producten op dit moment goed gebruiken: 

Spaghetti   Chocopasta 
Ontbijtkoek  Poedersuiker/schenkstroop 

Ook onderstaande ‘Bakkerscadeaukaart’ kan worden ingeleverd. De Voedselbank zelf kan 
hiermee de producten afhalen bij de aangesloten bakkerijen. 

                                            
 
Inzameling oude metalen “IJzersterk voor het goede werk” 

Afgelopen jaar heeft  de werkgroep voor €10563,- aan oude metalen ingezameld en 

gesorteerd een enorm bedrag en een enorme berg!!! Jaarlijks zien we een behoorlijke 

stijging. Dit is o.a. mogelijk door een vaste groep vrijwilligers van beide kerken die hier 

wekelijks een dagdeel mee bezig zijn en ook omdat we de beschikking hebben over een 

goede inzamelplaats en ruimte waar we de materialen kunnen sorteren. 

We mochten het afgelopen jaar giften geven aan: 

Youth voor Christ, Kerkinactie, Schuldhulpmaatje, Vrienden van de Groene Wei, Woman 

for Woman,Amazing Kids and teens, Kerkkamp Bladel en Purnode, Stichting ALS, Stichting 

Sharenty (Sri Lanka) en Sport for Orthers. Projecthulp Sri Lanka, Voedselbankjes, 

Beginpunt NL Curacao, Muskathlon en aan beide diaconieën. 

We willen dan ook allen die aan dit mooie project hebben meegewerkt, en de metalen 

hebben gebracht hartelijk bedanken. 

 

En als u nu denkt, ik wil hier ook  wel aan meehelpen, kom eens een keer kijken aan de 

Heideweg op maandag of dinsdagmiddag. De gezellige groep die zeker nog hulp 

gebruiken! Of neem contact op met Herman Visser 06-13030334. 

https://protestantsekerk.nl/bestellen/thema/petrus/
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Meet me 
Zaterdagavond 25 februari houdt Meet Me weer een bowlingavond bij 
A15 Bowling in Gorinchem. Heb jij ook zin in een avond ontmoeting en 
gezelligheid en een uur bowlen? Kom dan gezellig naar onze Meet Me 
bowlingavond! Voor christenen tussen de 25 en 45 jaar. Kijk op 
meetmevijf.jouwweb.nl en geef je op t/m 21 februari. 
 
 
 
 
 
 
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 ! 
 
 
 
 
Vrouwenmorgen Hardinxveld – Giessendam 
Op woensdagmorgen 15 maart wordt er een vrouwenmorgen georganiseerd in de Parel, 
Talmastraat 9 in Hardinxveld, georganiseerd door de Hervormde Gemeente, van 9.15 – 
11.15 uur.  Thema : “Dankbaar leven”.  Spreekster is Mevr. Marije Vermaas. 
 
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 
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 
25 februari Meet Me avond 
5 maart Kerkdienst met Club Immanuel te Giessen-Oudekerk 
15 maart Vrouwenmorgen te Hardinxveld-Giessendam 
14 april Infoavond World Servants Bolivia 2024, 19.30 uur - De 

Rank 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag  26 februari 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 24 februari  20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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