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NB  zondag 5 maart 2023  
Vandaag zondag 5 maart gaat  in de morgendienst Ds. A. Noordam uit Dordrecht voor  
en zal muzikale medewerking worden verleend door organist  Adam de Goei.  
 
Er is vanmorgen Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Woensdag 8 maart 2023 Biddag  gaat in de avonddienst onze eigen predikant Ds. Y Pors 
voor. De dienst is om 19.30 uur. 
’s Morgens is een Kinderbiddag dienst met de leerlingen van de CBS De Hoeksteen om 
8.45 uur. 
 
Volgende week zondag 12 maart  hoopt in de morgendienst voor te gaan  
Dhr. D. van Asperen uit Hardinxveld Giessendam 
 
Collecte  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in Actie - Palestina: Samen Bijbellezen 
opent deuren. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
-Toelichting bij de collecte  
40 dagentijd campagne Kerk in Actie – “Uit liefde voor jou” 
Tijdens de veertigdagentijd zullen de collectes voor de Diaconie bestemd zijn voor de 
campagne 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 is de collecte bestemd voor het werk van Kerk in Actie voor Palestijnse 
christenen. Zij vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent 
van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in 
Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun 
eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de 
samenleving en zoeken naar oplossingen. 
Kijk voor meer informatie op: kerkinactie/bijbelsinpalestina 

  
 
 
 
Kerk-school-gezin biddagdienst 8 maart 
Het thema van de biddagdienst voor groep 1 t/m 4 is ‘Zie jij het ook?’. Ds Joren Menkveld 
zal dit thema toelichten aan de hand van 2 Koningen 6:8-23. De collecte tijdens de dienst is 
bestemd voor Stichting Bartimeüs. We willen u vragen om uw kind(eren) geen 
collectebonnen mee te geven. De dienst begint om 8.45 in de Maranathakerk.  Ouders, 
verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de dienst bij te wonen. 
De commissie Kerk-School-Gezin 
 

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-zending-palestina-40dagentijd/
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Bloemen  
De bloemen van zondag 5 maart gaan met onze hartelijke groeten naar zr. Gré de Kreij. 
De bloemen worden weggebracht door Margriet Leendertse. 
 
Mededeling vanuit de gemeente 
Er zijn gemeenteleden die 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.  
 
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 vanuit de lezing Matteus 17:1-9.  
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. In zijn 
worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Zij 
hebben ervaring met een ‘tijd van veertig’. Veertig is lang, dan heb je een ander nodig. 
Zeker als het om overleven in een woestijn gaat. 
-meditatieve tekst 
Op de berg  
In stilte luisterend, biddend  
Drie profeten  
Gevonden wijsheid  
 
Geloofskracht  
Als God je roept, luister je dan? Op je eigen plek voel je je toch het meest comfortabel. Het 
is vertrouwd en meestal hoef je niet meer te doen dan je bereid bent om te doen om je 
gaande te houden. Tot die ene dag dat er zoveel samenvalt dat het geen toeval kan zijn. 
Het kriebelt en jeukt. Wat te doen? Hakken in het zand? Ervoor gaan? Hoe zit het als je 
voelt dat God je op een onbekende koers stuurt, je vraagt iets te doen wat je niet voor 
mogelijk had gehouden? Ik denk aan al die figuren in de Bijbel die werden gevraagd zulke 
stappen te zetten. Noach, Abraham, Mozes….allemaal antwoordden ze God: Hineni, hier 
ben ik. Het is een positieve manier van jezelf laten zien. Hineni. Hier ben ik niet alleen, ik 
zal ook doen wat U van mij vraagt. En onze levens zullen dan waarschijnlijk niet in een 
boek terecht komen, maar als volgers van Jezus, mogen we toch verwachten dat we een 
band hebben met God. Dat Hij ons op een dag zou kunnen roepen om iets te gaan doen 
wat we nog niet hadden bedacht. Spreken in het openbaar, een andere baan, een persoon 
loslaten om de vriendschap die niet werkte. En in alle angst en twijfel dan de opluchting te 
voelen omdat het altijd goed is wat je hebt gedaan. Iets ging wonderwel goed (natuurlijk, 
want God had het je gevraagd) of pakte verrassend uit (uiteraard) en met een glimlach 
beredeneerde je dat God wel móést bestaan (ook uiteraard). Maar eigenlijk is die 
verwondering misplaatst. We zouden ons moeten verwonderen over het feit dat wij zo 
verwonderd zijn. Of waren we vergeten dat God allang in alles had voorzien? Waren we 
vergeten dat Hij al die tijd al aan het roepen was en dat wij eindelijk eens besloten om te 
horen? De volgende keer dat u het gevoel hebt geroepen te worden door God, luister dan 
eens goed. Het zal u niet verbazen dat wat u meent dat iets nieuws is al tijden in uw oor 
gefluisterd werd. Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Uit de kerkenraad 
Op donderdag 2 maart vergaderde uw kerkenraad. Een samenvatting: Net aangekomen in 
de 40 dagentijd keken we vooruit naar de Stille week en Pasen. De voorbereidingen voor 
de gemeenteavond kwamen aan de orde. De uitnodiging vindt u elders in deze nieuwsbrief. 
We keken terug op een gezamenlijke moderamenvergadering met de collega’s uit de 
Hervormde Kerken. De vacaturecommissie heeft ons bijgepraat over het proces van 
vacaturevervulling. En tot slot gaven de kerkrentmeesters een update over de eventuele 
verhuur van ruimten en over de kosten die we bij gebruik van de kerkzaal in rekening willen 
brengen. Mooi om te zien dat veel mensen actief zijn (binnen en buiten de kerkenraad) en 
zelf zaken oppakken (zoals de vraag naar de toekomst van onze kerk). Actief, eigen, met 
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aandacht voor de mens binnen en buiten de kerk. Goed om zo invulling te geven aan dat 
wat we geloven. Vriendelijke groet, 
Piet Aantjes, voorzitter 
 
Gemeenteavond verzet naar woensdagavond 8 maart (na de biddagviering) 
In de kerkenraad van 2 maart is, om enkele praktische redenen, besloten om de geplande 
gemeenteavond van 13 maart te verschuiven naar woensdagavond 8 maart na de 
biddagviering rond 20.30 uur. 
 
Na de kerkdienst en een kopje koffie/thee willen we dan om half negen starten met de 
gemeenteavond. Daarin staat het volgende op de agenda: 

1. Opening 
2. Notulen van de vorige gemeenteavond (bijgevoegd bij de nieuwsbrief) 
3. Jaarrekening van de kerk (bijgevoegd bij de nieuwsbrief) 
4. Jaarrekening van de diaconie (bijgevoegd bij de nieuwsbrief) 
5. Voorleggen van de “Plaatselijke Regeling”. (bijgevoegd bij de nieuwsbrief) 

De plaatselijke regeling is een regeling waarin een kerk, aanvullend aan de 
kerkorde, een aantal plaatselijke zaken kan vastleggen. In 2022 hebben we een 
aantal besluiten genomen die een vernieuwde versie noodzakelijk maken. De 
belangrijkste wijzigingen zijn: 

- Het aantal diakenen is van 6 gewijzigd in 5 
- Het inzegenen van relaties is opgenomen 
- Enkele tekstuele aanpassingen aan het proces van de vacaturevervulling 

van de kerkenraad 
6. De toekomst van de kerk 

Mireille Hengeveld en Wim van Oosterom zijn gestart met het proces waarin we als 
gemeente willen kijken naar de toekomst van onze kerk op lange termijn. Op de 
gemeenteavond zal Wim een korte toelichting geven op de opdracht. Ook zal Wim 
toelichten op welke manier door Mireille en Wim invulling wordt gegeven aan deze 
opdracht. 

7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
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 
 
“IJzersterk voor het goede werk” 
In 2022 heeft de werkgroep €10.563,- aan oude metalen ingezameld. Op de mooie 
sorteerplaats aan de Heideweg werken vrijwilligers van beide kerken samen om dit mogelijk 
te maken. Afgelopen jaar hebben ze meer dan 15 verschillende goede doelen (zie Zaaier) 
mogen steunen. We willen allen die aan dit mooie project hebben meegewerkt en de 
metalen hebben gebracht hartelijk bedanken. Wilt u hier ook wel aan meehelpen, kom eens 
kijken aan de Heideweg op maandag- of dinsdagmiddag. De gezellige groep kan zeker nog 
hulp gebruiken! Neem contact op met Gerard Dunnink : 06-51527690 
 
Collectebonnen 
Maandag 6 maart kunt u weer collectebonnen kopen tussen 19.00-19. 30 in de hal boven in 
de kerk.  
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Awake 
Vanavond gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar 
zal gastspreker Cocky Drost het gaan hebben over het thema: “How 
to love”. 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! 
 
 
 
Data ter herinnering 
5 maart Aangepaste kerkdienst met Club Immanuel te 

Giessen-Oudekerk, 11.00 uur 
5 maart Awake 
6 maart  Collectebonnen 
7 maart ‘Jeugd van vroeger’, 10.00 uur in de Stigt. 
8 maart Biddag kinderdienst  8.45 uur 
 Biddagdienst 19.30 uur 
8 maart Gemeenteavond, 20.45 uur 
15 maart Vrouwenmorgen te Hardinxveld-Giessendam 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag  12 maart 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 10 maart  20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 


