
 

 
 
 
 
Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. J.K. v.d. Steeg – Eshoflaan 13 en naar  
Fam. v.d. Rovaart – Oranjelaan 9. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil 
wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
 
Collecte: 
1e Collecte: Kerk in Actie  -  Werelddiaconaat. Ghanese kindslaven bevrijd uit visse-
rijsector. In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het 
Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine 
eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun 
slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te 
ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt 
hen en vangt de kinderen tijdelijk op  
2e Collecte: Energiekosten, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt moeten wor-
den om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur te brengen. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de gemeente: 
- Mevr R. van Dijk-van 't Boveneind, Evertsenlaan 13, is nog opgenomen in het Mean-
der Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. Ze is deze week niet geope-
reerd. Ze wacht nu op een opname in Nieuwegein. 
- Dhr. Tel verblijft nog in het verzorgingshuis De Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 
3708 AS, Zeist.  
 
 
 
 
 
    
     
 
 
 
 
Onze hartelijke dank dat wij weer op u mochten rekenen.  
 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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4 februari 2018 
 

Sexagesima 

 
 
10.00 uur      
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    : Gerda van ‘t Foort 
2e Ouderling     : Rien Stuivenberg 
Diakenen     : Gerda van den Brink, Janny Kaljee 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Sierd Smit 
Koster     : Cor Stuivenberg 
Kindernevendienst    : Hilde de Ronde en Janneke Smit 
Beeld en geluid    : Jan van Bentum en Jacqueline van Bentum 
Zingen     : Psalm 67:1,2 
Kyriegebed met response    : Lied 367b  
Gloria       :Lied 217:1,4,5 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
1e Schriftlezing    : Jesaja 43:9-12 
      : Lied 770:1,2,4 
2e Schriftlezing    : Markus 1:29-39 
Acclamatie     : Lied 339a 
      : Lied: 528:1,3,5 
Gedachtenis     : “Kom maar mijn kind” 
      : Lied 425 
 
Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende 
de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 
 
 
 
 
 
18.30 uur:   Geen Dienst 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week  -   
 
Zondag 11 februari 
10.00 u.: ds. Marten Jan Kooistra  Viering Heilig Avondmaal 
Collecte:  1e collecte voor de ZWO 2e collecte voor C.v.K. 
 
15.30 uur:  ds. Marten Jan Kooistra  Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 
18.30 uur:  Geen dienst 
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Voedselbank Februari:  
Ja, het is natuurlijk maar gewoon een thee-orietje maar soms lijkt het vóór aanvang van  de 
dienst  weleens op een thee-kransje in de zaal. Gezellig even leuteren. Toch eerst nog even 
luisteren naar het thee-matische onderwerp  van onze voorganger voordat het thee-leuten 
straks kan worden voortgezet. Vanaf maandag is er voor de voedselbank ook een mooi thee-
ma nummer vastgesteld. Thee dus,  in al zijn vormen, geuren en smaken hét thee-aterstuk van 
de maand februari ! 
Al vast hartelijk dank voor uw thee "service" ( uitspraak staat vrij) 
 
Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 6 februari buigen we ons weer over een moeilijke Bijbeltekst. Deze keer het 
boekje Maleachi. Wie is deze profeet en wat wil hij zeggen? 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof 
 
Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 7 februari wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georga-
niseerd. Of u nu wilt haken, breien, kaarten maken, of gewoon voor de gezelligheid wilt ko-
men, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, een kruiswoordpuzzel te ma-
ken of een tijdschrift te lezen. Het belangrijkste is om er met elkaar een gezellige ochtend van 
te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 
U bent weer van harte welkom! 
Sarianne van Oosterum tel. 0332864483 
 
Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 13 februari is wordt er weer een contactmiddag gehouden in De Voorhof. 
Aanvang: 14.30 uur.  
Mevrouw Hooghoudt uit Nunspeet komt, dus niet Mevrouw Rijn-De Boer, zoals in De Scha-
kel vermeld staat. Mevrouw Hooghoudt vertelt verhalen uit het verleden, die zich in Neder-
land hebben afgespeeld. Samen met haar komt u in een andere wereld terecht, een wereld met 
een schat aan warmte, sfeer en levenswijsheid. 
Ineke van den Arend. 
 
Ontmoetingsbijeenkomst 2018 
Dit jaar worden er ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd in alle wijken. 
Elkaar ontmoeten staat centraal en verdiepen we ons in het thema: OPEN HUIS  
Een aantal weken geleden heeft u daarvoor een uitnodiging ontvangen. 

Heeft u zich nog niet opgegeven of de uitnodiging gemist. U kunt zich de komende dagen nog 
opgeven. Vul vandaag of morgen uw antwoordstrook in, bel of mail uw wijkouderling om u 
op te geven:  
Wijk N1 Leny de Koeijer tel. 286 4658 of e-mail: ldekoeyer@hetnet.nl 
Wijk N2 Arend Hoogers tel. 785 0469 of e-mail: a.j.hoogers@hccnet.nl 
Wijk N3 Alice Bossema tel. 286 1868 of e-mail: alice.bossema@hotmail.com 
Wijk Z4 Bettina van de Wetering tel. 286 3892 of e-mail: wetkis@hetnet.nl 
Wijk Z5 Gilda Hoogers tel. 7850469 of e-mail: ho192919@telfortglasvezel.nl 
Wijk N6/Z6 Anneke Bos tel 286 1700 of e-mail: jjbos0@tele2.nl 
Tot ziens op een van de bijeenkomsten.  
Namens de taakgroep Pastoraat,  
Anneke Bos 
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