
 

 
 
 
 

Bloemen:   
Collecte:   

1e Collecte: Plaatselijke Diaconie. Rond de kerst en oud en nieuw wil de diaconie 
graag gezinnen ondersteunen die het hele jaar al moeite hebben om de eindjes aan 
elkaar te knopen, en die dan door een kleine bijdrage met deze feestdagen toch wat 
extra’s kunnen doen. 
2e Collecte: :Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de 
kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, 
catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan 
ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
-     
 
Overleden:  
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30 december 2018 
 

Zondag na Kerstmis 

 
10.00 uur      
Predikant     : ds. Frans Westermann uit Maarssenbroek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Bert Boels, Arend Hoogers 
Diakenen     : Johan Jansen, Helen jansen  
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Berthe Strengers 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Janneke Smit, Gerda Holl 
Beeld en Geluid    : Reinier Vunderink, Martin Standaart 
Zingen      
      : Psalm 118: 8, 9 
      : Lied 481: 2 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Eerste Lezing     :  Jesaja 55: 3 – 7  
      :   Joël 2: 28 – 32  
      : Lied 498: 2, 3, 4 
Tweede Lezing    : Hebreeën 4: 12 – 16   
      : Lied 512: 1, 2, 3, 4 
Derde Lezing     : Lucas 2: 21 – 39  
      : Lied 825: 4, 7, 8, 9 
      : Lied 503 
      : Lied 474: 1, 2, 3, 6 
     
 
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!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:   
 
Maandag 31 december: 2018 Oudejaarsavond 
19.30 uur: ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Eindejaar collecte , eigen gemeente . 
Rond de kerst en oud en nieuw wil de diaconie graag gezinnen ondersteunen die het hele jaar 
al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, en die dan door een kleine bijdrage met 
deze feestdagen toch wat extra’s kunnen doen. 
 
 
Zondag 6 januari 2019 
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, de kosten t.b.v. de contact middagen. 
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Voedselbank:  Januari 2019 
Het is weliswaar Januari, maar nog geen echte winter tot nu toe. Koek én Zopie kunnen we dus 
wel vergeten. Overigens: zopie (zopen) staat niet voor zuipen mocht u dat denken maar voor 
slokje of borreltje. Ik geef het toe; het 'hangt' er tegen aan, zeker als er meerdere achterover ge-
slagen zijn. Gaan we dus vrolijk verder met het eerste gedeelte: KOEK 
Allerlei soorten koek zoals ontbijtkoek, gemberkoek, kruidkoek, enz. zijn van harte welkom. 
Bovendien  kan dit gecombineerd worden met diverse soorten crackers.  Dus altijd prijs zullen 
we maar zeggen. En uw prijs is de dank van de Voedselbank en allen die daar gebruik van maken 
voor uw bijdrage over het afgelopen jaar. 
En danken doen we ook in de kerk Dus bij deze,........,enorm be-DANK-t. 
 
Creatieve ochtend : 
Op woensdagochtend 2 januari wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georgani-
seerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, borduren of gewoon voor de 
gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, 
een krant of een tijdschrift te lezen. 
Met elkaar kunnen we er een gezellige ochtend van te maken.  
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 
U bent van harte welkom! 
Sarianne van Oosterum 0332864483 
 
Contactmiddag: 
Dinsdag 8 januari 2019 is er weer een Contactmiddag. De heer Cok Verhoef neemt ons mee op 
reis naar Zuid-Afrika. Onderwerp: Fietsen door Zuid- Afrika. We beginnen om 14.30 uur. 
Voor vervoer kunt u bellen naar mevr. C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de fam. Veldhuizen, 
tel.2861861. 
Met vriendelijke groet, Ineke van den Arend. 
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