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NB  zondag 12 maart 2023  
Vandaag zondag 12 maart gaat  in de morgendienst  Dhr. D. van Asperen uit Hardinxveld-
Giessendam voor  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist  Adam de Goei.  
 
Volgende week zondag 19 maart  hoopt in de morgendienst onze eigen predikant  
ds. Y. Pors voor te gaan  
 
Gedicht bij deze zondag (Dirk van Asperen)  
Hete middagzon  
vermoeid zweet afvegen  
om drinken zijn verlegen  
om water uit de bron  
  
het lessen van dorst  
bij een put vol vragen  
altijd alle dagen  
kijk uit dat je niet morst  
  
onze voorvader heeft eruit gedronken  
en U geeft het voor altijd  
tot in alle eeuwigheid  
water uit de bron.   
 
Collecte  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in Actie – Omzien naar gevangenen in 
Nederland. 
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” 
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. Over dat 
laatste project zult u met Pasen meer horen! 
Vandaag is het thema ‘Omzien naar gevangenen’. In Nederland zijn ruim 33.000 
mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus 
vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken 
we (ex)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken 
aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien 
naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, 
maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.  Exodus, partner van Kerk in 
Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens deze midweek 
kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde ouder meerdere dagen 
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opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten doen. Wilt u meer informatie, kijk 
dan op de website van kerkinactie 
 
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 lezen we Johannes 4: 5-26 
De vrouw bij de bron is de eerste die mag horen wie Jezus is. Een vrouw, een 
Samaritaanse, een outcast binnen haar gemeenschap. Jezus spreekt verbindende 
woorden. Geloof ontdekken bij mensen die religieus, geografisch of 
maatschappelijk mijlenver bij je vandaan staan is een van de meest 
louterende ontmoetingen die je in in dit leven kunt hebben.  
Meditatieve tekst 
Bronnen  
Van inspiratie  
Spiegels met gedachten  
Verbinding voor mij  
En jou  
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 12 maart gaan met onze hartelijke groeten naar zr. Adrie vd Ham-
Meerkerk. 
De bloemen worden weg gebracht door Hilda Krijgsman. 
 
Mededeling vanuit de gemeente 
-Jubileum 
Zaterdag 18 maart 2023 zijn Margriet en Henk Leendertse - Timmerman,  
40 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met dit mooie jubileum en wensen hen 
samen met hun kinderen en kleindochter een hele mooie dag toe. Gods zegen toegewenst 
in jullie verdere huwelijk.  
 
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.  
 
Paasontbijt 
‘Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’ 
Met elkaar willen we op zondag 9 april voor de Paasmorgendienst  
ontbijten in de Stigt om 08.30 uur.  Eet u/jij met ons mee ? Ook de 
kindernevendienst kinderen en Jeugdkerkers ! Geef je dan op via het 
formulier dat in de hal van de kerk ligt of mail naar de scriba  
scriba.pkngiessenburg@gmail.com  
of bel naar Corine Groffen 06 57317530 of Corry vd Berg 0184-659916 
Voor het ontbijt vragen we die morgen een eigen vrijwillige bijdrage.  
 
Geloofskracht  
Deze week bezocht onze premier de premier van Italië, Giorgia Meloni. Hij deed dat op 
internationale vrouwendag. Dat de gesprekken gingen over het vluchtelingenbeleid was 
voor de (mannelijke) nieuwslezer kennelijk minder van belang dan het feit dat zij vrouw is. 
Het verbaasde me. Het lijkt alsof we in een cultuur leven waarin het een normale opvatting 
is mannen zich beter voelen dan vrouwen. Kunnen we daar niet eens een gewoon, goed 
gesprek over voeren? Een gesprek ook over de vrouwen die van de wereld een kippenhok 
maken en overal chaos creëren….en ook vaak betere perspectieven naar voren halen en 
betere oplossingen bedenken? Over mannen die elkaars standpunten vaak herhalen, maar 
wel graag aan het woord komen. Die uitvoerig dezelfde mening geven, omdat ze niet in 
staat zijn de mening van een ander simpelweg te beamen. Die minder last hebben van een 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-binnenlands-diaconaat-nederland-40dagentijd/
mailto:scriba.pkngiessenburg@gmail.com
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gebrek aan zelfvertrouwen omdat ze zich dat niet kunnen permitteren in een 
mannencultuur. De vrouw die zich afvraagt; Doe ik het nu wel goed? En de man 
die stelt: Ik denk dat ik het wel kan. Dus niet een gesprek over mannen en vrouwen en over 
de verschillen of overeenkomsten die er zijn, maar een gesprek over realistisch denken, 
bescheidenheid en zelfoverschatting. Laten we eens toegeven dat elke organisatie gedijt bij 
verscheidenheid (besluitvaardigheid van een man en de perspectieven van een vrouw) en 
eens het gesprek aangaan over de vooroordelen die we hebben. Want als we daar voorbij 
komen, vermoed ik dat weer aan de orde kan komen, waar het werkelijk over zou moeten 
gaan. Mark Rutte en Giorgia Meloni spraken elkaar over het vluchtelingenbeleid. Het was 
een goed gesprek. Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Ouderenmiddag  
Op woensdagmiddag 22 maart 2023 vindt in De Stigt een gezellige middag plaats voor 
onze oudere gemeenteleden met aansluitend een soep-/broodmaaltijd. 
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd, inloop vanaf 14.45 uur. 
Aanmelden bij Ageeth Slob, tel. 0184-5652377 of per mail: ageeth61@gmail.com uiterlijk 
17 maart a.s. 
Met vriendelijke groet,  
De activiteitencommissie: Riet, Hilda, Geri, Dicky en Ageeth 
 
Beschikbare hulpdiensten  
Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp 
en ondersteuning 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 - 65 13 88 

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 Welzijn Molenlanden info@welzijnmolenlanden.nl  085 - 00 66 089 

Stichting Anders jvanhoorne@stichtinganders.nl  06 - 22 15 02 91 

Data ter herinnering 
15 maart Vrouwenmorgen te Hardinxveld-Giessendam 
22 maart Ouderenmiddag in de Stigt , 14.45 uur, met 

aansluitend een maaltijd. 
9 april  Paasontbijt in de Stigt, 08.30 uur 
14 april    Bijeenkomst World Servants 19.30 in De Stigt 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag  19 maart 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 17 maart  20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
  

mailto:ageeth61@gmail.com
mailto:diaconie.pkngiessenburg@gmail.com
mailto:hulpdienst@giessenburg.nl
mailto:sociaalloket@jouwgemeente.nl
mailto:leenenwilverhaar@msn.com
tel:0645552779
mailto:shmmolenlanden@gmail.com
mailto:info@welzijnmolenlanden.nl
mailto:jvanhoorne@stichtinganders.nl
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Nieuws vanuit de kerkrentmeesters 

Afgelopen week is het trespa-gedeelte van de oostzijde van het kerkgebouw gereinigd. Het 

trespa was groen aan het uitslaan; het geheel bood eigenlijk een troosteloze aanblik. Het 

staat er inmiddels weer een stuk frisser bij. Het tweede gedeelte van het kerkgebouw zal 

komende zomer worden geschilderd, waarbij we ook het trespa zullen schilderen.  

Tevens zijn we nog bezig de 
kerkenraadskamer op te knappen. Vorige 
week is het houtwerk en de radiator 
geschilderd. Komende week wordt de vloer 
geschuurd en geolied. We hebben al een 
andere vergadertafel aangeschaft en we zijn 
ons aan het oriënteren op vergaderstoelen en 
gordijnen.  
Als de opknapbeurt is afgerond, zullen wij dit in 
de Nieuwsbrief melden, zodat u het resultaat 
zelf kunt gaan bekijken.  
 
Verhuur van de Jeugdruimte 
Zoals u weet, is een gedeelte van de ruimtes in de Stigt beschikbaar voor langdurige huur. 
Na het vertrek van de Wasko uit een aantal ruimtes, hebben we helaas geen langdurige 
huurder meer in ons gebouw gehad. Helaas is een aantal ruimtes in de Stigt hierdoor de 
laatste jaren maar sporadisch in gebruik.  
Reden voor de kerkrentmeesters om ruim 1,5 jaar geleden via een makelaar de ruimtes 
van de Stigt ter verhuur aan te bieden. 
De kerkrentmeesters zijn verheugd om u te kunnen meedelen dat we deze week een 
mondelinge huurafspraak hebben gemaakt voor de langdurige verhuur van de Jeugdruimte. 
De huurder wordt: Fitnesscentrum Beter Doen (zij zitten al in een ruimte in het 
Gezondheidscentrum). Beter Doen zoekt extra ruimte i.v.m. uitbreiding van de activiteiten 
voor cursussen en workshops op het gebied van fitness, health en lifestyle. 
Enkele bijzonderheden van de gemaakte afspraken: 

• In 1e instantie een huurovereenkomst tot 1 september 2023; 

• Daarna een huurovereenkomst van 4 jaar (deze tweedeling i.v.m. het parallel 
laten lopen met de huurperiodes in het Gezondheidscentrum) van 1 september 
2023 tot en met 31 augustus 2027; 

• Geen activiteiten tijdens kerkdiensten en condoléances; 

• Op 2 zondagen per maand blijft de ruimte beschikbaar voor het houden van 
kindernevendienst; 

• Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opstellen van de huurovereenkomst; 
Beter Doen wil de ruimte z.s.m. in gebruik gaan nemen. Daarom gaan de kerkrentmeesters 
volgende week de ruimte ontruimen voor de geplande overdracht binnen enkele weken. 
U begrijpt: zeker uit financieel oogpunt zijn de kerkrentmeesters enthousiast over de 
verhuur van deze ruimte! 
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Bouw jij mee aan verandering? – World Servants  
In de zomervakantie van 2024 hopen wij met een enthousiaste 
groep jongeren weer te gaan bouwen aan verandering. Dit keer in 
Bolivia!  
 
Een project bestaat uit meer dan bouwen alleen. Naast het 
bouwen bevatten de projecten ook een kinderprogramma en een 
programma gericht op de uitwisseling van cultuur. Deelnemers zullen ook lokale kerken en 
organisaties bezoeken. Alles is er op gericht om in contact te komen met de lokale 
bevolking, om zo van elkaar te kunnen leren. 
 
Inmiddels hebben al 16 enthousiaste jongeren zich aangemeld om mee te gaan! 
 
Heb jij ook zin om in de zomervakantie van 2024 drie weken je handen uit de mouwen te 
steken? Kom dan naar de informatie avond op 14 april om 19:30 uur. 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vind deze avond plaats in de Stigt 
 
(Je mag mee wanneer je tussen de 16 en 30 jaar bent. Daarbij is het criteria dat je in 2024 
16 moet worden, op project mag je nog 15 zijn). 
    
Heb je nu al vragen? Stel ze aan ons of mail ze naar: wsgiessenburg@hotmail.com  
 
We hopen je op 14 april as te zien!  
Cees Versteeg, Teus Visser, John in ’t Veld, Bran van Wingerden, Sanne de Bruyn, Thom 
de Groot, Darryl Sylvania en Leonie Veldhuis 
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