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NB  zondag 26 februari 2023  
Vandaag zondag 26 februari gaat  in de morgendienst  onze eigen predikant Ds. Y. Pors 
voor en zal muzikale medewerking worden verleend door organist Hans Dubbeldam.  
We hopen vandaag met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.   
 
Volgende week zondag 5 maart  hoopt Ds. A. Noordam uit Dordrecht voor te gaan.    
 
Collecte  

De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in Actie – Zambia: Maatjes voor gezinnen 

zonder ouders. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw 

bijdrage voor het Onderhoudsfonds.  

-Toelichting op de collecte  
40 dagentijd campagne Kerk in Actie – “Uit liefde voor jou” 
De komende 7 weken zullen de collectes voor de Diaconie bestemd zijn voor de 40 
dagentijdcampagne “Uit liefde voor jou” van Kerk in Actie. Via projecten in Zambia, 
Palestina, Bangladesh en Nederland komen we uiteindelijk uit bij het hoofdproject in 
Moldavië. Dat project is daarmee meteen het project waar de Diaconie zich het komende 
jaar extra voor in zal zetten. U gaat hierover later zeker meer horen! 
Vandaag collecteren we voor Zambia. In dat land zijn meer dan 20.000 gezinnen 
ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Het kind dat 
gezinshoofd is moet voor inkomen zorgen en zijn broertjes en zusjes onderhouden. Hun 
eigen toekomst valt daarmee in duigen omdat ze geen tijd hebben om naar school te gaan. 
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. 
Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Inmiddels 
hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast 
worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze 
in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken. Helpt u mee om deze 
jongeren een toekomst te geven? Hartelijk dank! 
Meer informatie kunt u vinden op kerkinactie/veertigdagentijd. 
  
Bloemen  
De bloemen van zondag 26 februari gaan met onze hartelijke groeten naar  
br. Piet Penning. 
De bloemen worden weg gebracht door  Petra Schreuders. 
 
Liturgische schikking  
Tijdens de veertigdagentijd is er weer iedere week een liturgische schikking die aansluit bij 
de lezingen en het thema ‘Uit liefde voor jou’. Deze week de lezing uit Matteüs 4: 1-11. 
De lange weg; Jezus wordt aan het begin van zijn openbare optreden onmiddellijk 
geconfronteerd met de macht van het kwaad, en er worden Jezus snelle oplossingen 
aangedragen. Jezus is trouw aan God en wij zijn trouw aan Hem en dat is een lange weg. 
 
 

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-zending-zambia-40dagentijd/
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-meditatieve tekst 
Uit liefde voor jou 
Wandelen in de woestijn  
Leeftocht  
Het vergezicht  
 
Geloofskracht 
Aan de Kornoelje zitten dikke knoppen. Nog even en ze spruiten uit. Ik moet denken aan 
dat lied met teksten van Huub Oosterhuis: “Niet als een storm, als een vloed, niet als een 
bijl aan de wortel……Maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de winter….” 
(LvdK 321) 
En dan te bedenken dat dat twijgje hetzelfde is als de twijg uit de stronk van Isaï (Jes. 11). 
Het is breekbaar, maar ook sterk. Buigzaam en taai. Ik zocht het woord op in het 
Hebreeuws en wat blijkt? Het kan ook vertaald worden met het woord ‘zuigeling’.  
Kennelijk is een twijgje in de Bijbel dus niet vaak letterlijk een twijgje. Meestal moet er iets 
bij gedacht worden. Staat het voor een ander beeld. Denk aan de gelijkenis van het 
mosterdzaadje dat zal worden tot de grootste struik met takken waar de vogels op kunnen 
rusten. 
Hoe dan ook; ieder voorjaar herkennen we de beeldspraak van de Bijbel in de natuur om 
ons heen. Er is nieuw begin, hoop en verwachting. Zo zullen we met het voorjaar mee ook 
de veertigdagentijd ingaan. Er gaat iets nieuws beginnen. Er is iets kleins en kwetsbaars 
doorgebroken om groot en krachtig te worden. Voor velerlei uitleg vatbaar, maar vooral van 
wezenlijk belang voor wie wij geworden zijn. Vriendelijke groet, 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. 
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. 
 
Jeugd van Vroeger 
Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan de “ Jeugd van Vroeger” 
op dinsdag 7 maart ( i.p.v. 6 mrt.) om 10.00u. in de Stigt. 
(Denkt u aan de traditionele lunch, 4 april, in de Lange Wei?) 
Hartelijk welkom. 
 
Nieuw vanuit de Kerkrentmeesters 
- Actie Kerkbalans 2023 
Graag willen wij u, ruim een maand na de Actie Kerkbalans 2023, bedanken voor uw 
toegezegde bijdragen en u informeren over de resultaten tot nu toe. 
Tot op heden hebben wij voor dit jaar 2023 een bedrag van ruim € 77.000,= aan 
toezeggingen ontvangen. Een heel mooi bedrag waar we u allen zeer dankbaar voor zijn. 
Niet alle rondgebrachte verzoeken zijn nog binnen. Hopelijk kunnen wij in de komende 
weken nog rekenen op het restant van de verzoeken zodat het bedrag nog naar boven 
bijgesteld kan worden richting het begrotingsbedrag voor de Vast Vrijwillige Bijdragen van € 
80.000,=. Mocht u uw toezeggingsbrief niet hebben geretourneerd dan kunt u deze alsnog 
deponeren in de melkbus in de hal van de kerk of in de brievenbus aan de Peursumseweg. 
Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdragen. Ook willen wij diegene bedanken die zich 
afgelopen weken weer hebben ingezet voor Actie Kerkbalans, zeer veel dank daarvoor. 
 

https://protestantsekerk.nl/bestellen/thema/petrus/
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-Collecte via QR code  
Via de app kunt u uw zondagse giften makkelijk 
overmaken  
 
 
 
 
World Servants 
Beste gemeenteleden, 
Zoals jullie eerder in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen gaan Leonie en ik in Oktober 
naar Nepal met World Servants. Wij gaan daar, met een volwassenen groep, bouwen aan 
verandering! Wij bouwen met de lokale bevolking twee extra klaslokalen bij een al 
bestaande school in Kathmandu. Op deze manier geven we kinderen meer ruimte om 
onderwijs te genieten en zo dus te bouwen aan hun toekomst. Er is veel geld nodig om de 
bouwmaterialen te bekostigen. Om dat geld bij elkaar te verzamelen voeren wij actie! 
Aan de buitenkant van de kerk, bij de keuken, staat een container om uw plastic flessen in 
te doen. Het statiegeld komt ten goede aan onze actie. Ook is er vanaf heden een 
statiegeld actie bij Albert Heijn in Giessenburg. Door uw lege flessen in te leveren en op de 
doneer knop te drukken komt het geld (na vijf weken inzamelen) op onze actie pagina te 
staan. Maar er is meer! Voor 7,50 euro per stuk bakken Leonie en ik voor u een heerlijke 
caké, een boterkoek of een kruidkoek! Deze actie loopt totdat wij op reis gaan, begin 
oktober dit jaar! Er is altijd wel reden voor iets lekkers bij de koffie toch? 
 
U kunt uw bestelling naar ons mailen of ons bellen: 
leonieveldhuis@hotmail.com<mailto:leonieveldhuis@hotmail.com> 06-15434836 
annette3105@gmail.com<mailto:annette3105@gmail.com> 06-43270819 
Hartelijke groeten, Leonie en Annette 
 
Data ter herinnering 
5 maart Aangepaste kerkdienst met Club Immanuel te 

Giessen-Oudekerk 
7 maart Jeugd van Vroeger 
15 maart Vrouwenmorgen te Hardinxveld-Giessendam 
14 april  Infoavond World Servants Bolivia 2024, 19.30 uur – De 
 Rank 
 
Ontruimingsoefening op zondag 26 februari 2023 
Komende zondag zal iedereen gevraagd worden om na de zegen weer plaats te nemen. 
De Kerkenraad wil namelijk na de kerkdienst met alle aanwezigen een Ontruimingsoefening 
houden. De opzet is om ons bestaande Ontruimingsplan op een schoolse wijze te gaan 
testen. D.w.z. dat ons Ontruimingsplan stapsgewijze gevolgd zal worden, waarbij er vooraf 
uitgelegd zal worden wat we gaan doen en waarom. Doelstelling is dat zowel de 
gemeenteleden, de kerkenraad als de kerkrentmeesters leren van deze oefening. Hiermee 
zijn we enigszins voorbereid op een eventuele noodsituatie die ons als kerk (hopelijk nooit) 
zal overkomen. Tevens kunnen we het bestaande Ontruimingsplan testen en zo nodig 
aanpassen op onderdelen, die tijdens de oefening niet goed (of niet goed genoeg) 
verliepen. 
Na een korte uitleg over de oefening, zal door de Ouderling van Dienst de ontruiming 
worden afgekondigd. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat u de aanwijzingen van de 
Ouderling van Dienst en van de hulpverleners opvolgt. De hulpverleners 
(kerkenraadsleden, kerkrentmeesters en/of kosters) zijn herkenbaar aan een geel hesje en 
begeleiden de aanwezigen naar een nooduitgang en nemen actie bij onvoorziene 
omstandigheden. Indien er gemeenteleden zijn die hulp nodig hebben bij het verlaten van 
de kerk, wordt gevraagd aan de overige leden hierbij te assisteren. Wilt u s.v.p. goed op uw 
buurman of buurvrouw letten of hij/zij wellicht ondersteuning nodig heeft tijdens de 

mailto:leonieveldhuis@hotmail.com
mailto:leonieveldhuis@hotmail.com
mailto:annette3105@gmail.com
mailto:annette3105@gmail.com
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ontruiming? Uiteraard zullen ook de hulpverleners met een geel hesje, waar nodig, hierbij 
assisteren. 
Het is verstandig, dat u uw jas tijdens de kerkdienst meeneemt in de kerkzaal. De 
temperatuur in de kerkzaal houden we al lager om op energiekosten te besparen. 
Daarnaast is het nadrukkelijk de bedoeling, dat jassen die in de garderobe zijn 
opgehangen, achtergelaten worden en pas in een later stadium weer worden opgehaald! 
Nadat u de kerkzaal via een aangewezen nooduitgang hebt verlaten, kunt u ervoor kiezen 
om te verzamelen op de Parkeerplaats voor het Gezondheidscentrum en nadat dat 
aangegeven is, weer terug te keren naar de Ontmoetingsruimte voor een lekkere kop koffie 
of thee. Uiteraard staat het u ook vrij om naar huis te gaan. 
We rekenen op uw medewerking en voor iedereen op een leerzame oefening! 
P.S.: heeft u opmerkingen n.a.v. de ontruiming, wilt u deze dan mailen naar: 
kerkrentmeester.pkngiessenburg@gmail.com of bellen/app-en naar: 06-23682090 ? 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag  5 maart 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 3 maart  20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


