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NB  zondag 19 maart 2023  
Vandaag zondag 19 maart gaat  in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor.   
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei.  
Er is vanmorgen Kindernevendienst! 
 
Volgende week zondag 26 maart  hoopt in de morgendienst Ds. A. Driebergen uit 
Noordeloos voor te gaan. 
 
Collecte  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in Actie – missionaire initiatieven in het 
hele land, de kliederkerken. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 

Onderhoudsfonds 

Toelichting op de collecte – Kerk in Actie 40 dagentijd – Kliederkerken Nederland 
Vandaag is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. 
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarbij jong en oud op een creatieve 
manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een bijzondere manier om 
gezinnen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken, maar ook om 
gemeenteleden te bereiken die de reguliere kerkdiensten niet meer bezoeken. Kerk in Actie 
ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en 
liefde. Bij het begin van de veertigdagentijd hebben alle jonge kinderen uit onze gemeente 
het doeboekje van de Kliederkerk ‘Op weg naar Pasen’ meegekregen of is dit boekje 
bezorgd bij de kinderen thuis.  Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt de 
Protestantse Kerk kliederkerken en andere missionaire initiatieven in het hele land. Van 
harte aanbevolen! Kijk voor meer informatie op de website van Kerk in Actie. 
(protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk) 

  
Bloemen  
De bloemen van zondag 19 maart gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar 
Henk en Margriet Leendertse – Timmerman voor hun 40 jarig huwelijksjubileum.  
De bloemen worden weg gebracht door Gerie de Rover. 
 
Mededeling vanuit de gemeente 
-Jubileum 
Donderdag 23 maart zijn Wim en Marry Heijkoop – van Doorn   50 jaar getrouwd. Wij 
feliciteren jullie van harte met dit prachtige gouden huwelijk en wensen jullie samen met 
jullie kinderen en kleinkinderen een hele mooie dag toe en Gods zegen. 
 
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 9. 
Hoe kunnen we laten zien wat het geloof voor ons betekent? En dat naar en ander toe? 
Soms wordt je overvallen door vragen van mensen en schrik je terug als er vragen over 
God en Jezus gesteld worden. Kunnen we met open ogen naar de ander kijken, hen 
werkelijk zien?  
-Meditatieve tekst  
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Oculi; Open ogen  
Zien, kijken, gezien worden  
Wie ben jij  
Geworden?  
 
Geloofskracht 
Deze week sprak ik een medewerker van de voedselbank in Rotterdam. Het gesprek begon 
met mijn trots om wat we hier voor elkaar krijgen, maar eindigde in treurnis toen zij vertelde 
over de steeds leger wordende kratten en de steeds langer wordende rijen. 
In Giessenburg en omgeving zijn er regelmatig inzamelingen voor de voedselbank. Ook de 
voedsel-bankjes die her en der staan leveren heel wat op en toch lijkt de nood groter dan 
ooit. Met de hoge inflatie en de gestegen energiekosten als oorzaak kloppen er steeds 
meer mensen aan. Tegelijkertijd houden de supermarkten steeds minder producten over 
omdat iedereen zich zuiniger gedraagt. Dat is natuurlijk goed voor ons milieu, maar de 
voedselbank is daardoor steeds afhankelijker van gerichte donaties. 
Kerk in actie is daarom bezig met een nieuw project (Samen tegen armoede) om meer 
gemeenten in beweging te krijgen op het diaconale vlak. Ze hopen dat steeds meer kerken 
actief willen meehelpen aan het verzamelen van voedsel zoals wij hier nu al doen. 
Ik denk echter dat het breder getrokken moet worden dan de diaconie. Maak het 
bespreekbaar. 
Breed bespreekbaar. Laten we proberen om de schaamte achter ons te laten en hulp als 
iets vanzelfsprekend gelijkwaardig te gaan zien. Als buren, familieleden of vrienden mogen 
we toch zeker van elkaar verwachten dat we er niet op aangekeken zullen worden als we 
hulp nodig hebben? De vraag is het antwoord. 
Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Nieuws vanuit de diaconie 
-Voedselbankjes 
Het aantal gezinnen dat door de Voedselbank in Arkel wordt gesteund is de afgelopen 6 
maanden 
met ruim 40% toegenomen. Onze hulp blijft daarom hard nodig! Vandaar dan ook de 
oproep om te 
blijven geven! De Voedselbank kan onderstaande producten op dit moment goed 
gebruiken: 

- Rijst 
- Ragout 
- Satesaus 
- Leverpastei 
- Groente (in pot of blik) 
- Ontbijtkoek 

Bedankt namens alle betrokken van de Voedselbank en de Organisatie Voedselbankjes 
Giessenburg. 
 
Jeugd van Vroeger 
Begin januari kregen de leden van deze groep het idee om, in deze dure tijd, geld in te 
zamelen voor de kerk. Vanaf die tijd tot nu hebben ze dat gedaan door te betalen voor de 
koffie die ze normaal gesproken kosteloos konden nuttigen. 
Dit heeft het mooie bedrag van € 93,60 opgeleverd. 
 
Ouderenmiddag Welkom ! 
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 
20 maart a.s. 
Met vriendelijke groet,  
De activiteitencommissie: Riet, Hilda, Geri, Dicky en Ageeth 
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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.  
 
Paasgroet verspreiding 
Zaterdag 1 april om 10.00 uur is de huis-aan-huis verspreiding van de Paasgroet in ons 
dorp. De start is vanuit de gereformeerde kerk. We zullen dit jaar een Paasgroet kaart rond 
brengen met een tulp. Wellicht wordt u telefonisch benaderd. Wilt u helpen bij het  
rondbrengen geef dit dan door aan de scriba Corine Groffen 
scriba.pkngiessenburg@gmail.com  tel. 06 57317530  We hopen op een zeer grote 
betrokkenheid. Neemt u  ook een extra tasje mee om de tulpen te kunnen dragen.  
 
Geloven op donderdag 
Komende donderdag, 23 maart, komen we samen bij de familie Rouwert Boer om ons te 
verdiepen in psalm 42. U bent van harte welkom om aan te schuiven. We beginnen om 
19:30. 
 
Nieuws vanuit de kerkrentmeesters 
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, was er vorige week al mondelinge 
overeenstemming bereikt over het verhuren 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; 
Beter Doen wil de ruimte z.s.m. in gebruik gaan nemen. Daarom hebben de 
kerkrentmeesters afgelopen week de Jeugdruimte ontruimd en is inmiddels de 
huurovereenkomst getekend. 

 
Komende maandag, 20 maart, is de sleuteloverdracht van de Jeugdruimte aan Beter Doen.  
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Giften/collecte 
U kunt u gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  
 
 
 
 
 
 
Data ter herinnering 
22 maart Ouderenmiddag in de Stigt 
23 maart Geloven op donderdag 
1 april  Verspreiding Paasgroet, 10.00 uur 
9 april  Paasontbijt in de Stigt, 08.30 uur 
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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 - 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 

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