
 

 
 
 
 

Bloemen:   
- 

 
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!  

Collecte:   
1e Collecte: Duizenden jongeren spelen Sirkelslag. Tijdens Sirkelslag, een online 
spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen 
via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren 
als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. 
Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen 
en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag ver-
sterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een 
groep. Het kant-en-klare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sir-
kelslag KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 
7 en 8). Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd 
in én buiten de kerk.  
2e Collecte: :Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt 
moeten worden 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:  
- Geen   
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27 januari 2019 
 

Derde zondag na Epifanie 

10.00 uur      
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Leny de Koeijer, Anneke Bos 
Diakenen     : Annelies van Ravenhorst, Marja Overeem 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Berthe Strengers 
Koster     : Ad Kleinveld 
Kindernevendienst    : August Wijnberg, Hilde de Ronde 
Beeld en Geluid    : Jacqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra 
Zingen      
      :Psalm 66:1,2 
Gloria      : Lied 117a 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
1e Schriftlezing    : Ester 3 
      : Psalm 137:1,2 
2e Schriftlezing    : Lukas 4:14-21 
Acclamatie     : Lied 339a 
      : Lied 527 
      : Lied 362 
 
    
 
 

16.00 uur:  Krabbeldienst 
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra  
Ouderling van Dienst   : Jaap de Ronde 
Diaken     : Johan Jansen, Tiny van Dijk 
Koster     : Anton Veldhuizen 
Beeld en Geluid    : Mirjan Schep 

 

 

 
 
Kerkdiensten  volgende week:   
Zondag 3 februari 2019  
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra Kerk en Schooldienst 
Collecte:  Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat). Water staat Bengalen aan de lippen. 
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh 
leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende 
overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en 
loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met 
lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen 
per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen 
storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.  
 
18.30:   Geen Dienst 
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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. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden : 
Vandaag is er weer een bijeenkomst voor alleengaanden/alleenstaanden ,na de dienst,in de soos. 
We drinken koffie of thee, doen een activiteit en lunchen samen. 
Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 
Krabbeldienst: 
Hallo jongens en meisje, beste ouders, vanmiddag (zondag 27 januari) is er weer een krabbel-
dienst. Een krabbeldienst is een eenvoudige kerkdienst speciaal bedoeld voor kinderen van 1 tot 
6 jaar. Natuurlijk zijn papa´, mama´s oudere broers en zussen en opa´s en oma´s ook van harte 
welkom!! We gaan het deze keer hebben over de storm op het meer. 
Een mooi verhaal uit het Bijbelboek Marcus. Jezus is met zijn leerlingen in een boot op het meer 
van Galilea. En dan steekt er ineens een hele harde storm op. De leerlingen zijn erg bang, maar 
Jezus zorgt dat ze niet meer bang zijn én dat de storm weer gaat liggen. 
Samen willen we het verhaal gaan uitbeelden, en we gaan mooie liedjes zingen. Ken je bijvoor-
beeld: ´Diep, diep, diep als de zee´ en ´Je hoeft niet bang te zijn.´ Samen met jullie willen we er 
weer een mooie dienst van maken.  
Kom je ook..!!! We beginnen om 16.00u 
 
Heeft de kerk nog toekomst…? 
Iedereen is welkom in de Voorhof om daarover te horen en in gesprek te gaan. 
We leven in een hectische tijd. Sinds de industriële revolutie van de jaren 50 ont-wikkelt de we-
reld zich in sneltreinvaart. Ten opzichte van die tijd is er enorm veel veranderd. Op het gebied 
van de techniek en de medische wetenschap zijn er enorme ontwikkelingen gaande. Er zijn men-
sen op de maan geweest. Met satellieten en ruimtetelescopen hebben we ontdekt dat het heelal 
immens groot is. We kunnen op steeds meer vragen een antwoord geven.  
Ook voor ons als gelovige(n) heeft dit consequen-ties. “Gelovig zijn” is de afgelopen 10-tallen 
jaren steeds minder vanzelfsprekend geworden. Daarnaast worden we meer en meer geconfron-
teerd met vrienden en familieleden, die kerk/-pa-rochie en geloof vaarwel zeggen. Sommige 
mensen vragen zich dan ook serieus af: heeft de kerk nog toekomst...? 
Ds Marten Jan Kooistra is van mening dat de kerk absoluut nog toekomst heeft. Aan de hand van 
een DVD zullen we kijken naar een paar schitterende initiatieven en daarover zal ds Marten Jan 
ook het een en ander vertellen. Maar hij wil ook graag met u/jou in gesprek gaan. Aan de orde 
komt bijvoorbeeld: Heb je iets ontvangen van de parochie/kerk wat voor jou heel belangrijk is? 
Wat zou je meer willen zien in de toekomst? Als je nu eens mee mocht bepalen hoe de toekomst 
van de parochie/kerk eruit zou zien: welke twee of drie dingen zou je dan graag zien gebeuren? 
We hopen veel verschillende mensen te ontmoeten en vele ervaringen en ideeën uit te wisselen 
op woensdag 30 januari en 13 februari van 19.45 tot uiterlijk 22.00 uur in De Voorhof.  
 
 

Sirkelslag Young: 
Op vrijdagavond 1 februari gaan we met onze jeugdgroep 4G weer meedoen met het spannen-
de en leuke online-spel Nederland: Sirkelslag YOUNG. We zullen de strijd aangaan met ande-
re kerkelijke jeugdgroepen in Nederland. Via een livestream staan we ook in verbinding met 
honderden andere jeugdgroepen in Nederland. Het wordt een actieve en creatieve avond mét 
theologische inhoud. Het thema dit jaar is: ‘Een nieuw begin’. Het verhaal gaat over Jozef. 
Soms maak je keuzes waar je achteraf spijt van hebt, loopt je leventje niet zoals je zou willen, 
misschien zit je zelfs wel in de put en weet je niet hoe je eruit moet komen. Je kunt altijd op-
nieuw beginnen, net als Jozef in de Bijbel. Ben je tussen de 12 en 16 jaar en wil je graag mee-
doen.. Je bent van harte welkom!! aanmelden kan via Jaap de Ronde, ron-
de_jaap@hotmail.com/0633586071. 
In de volgende Schakel kunnen jullie allemaal lezen hoe het gegaan is. 
Jaap de Ronde, namens taakgroep JOP 
 
Kerk en Schooldienst: 
Volgende week zondag 3 februari is er een Kerk en School dienst. Deze dienst wordt samen 
met de leerkrachten en leerlingen van de bovenbouw van de koningin Julianschool voorbereid. 
We hebben deze keer voor het thema: ´Je hoort erbij´ gekozen. Op school is er aandacht voor 
verhalen uit het Johannesevangelie. In het begin van dit evangelie gaat het over de bruiloft in 
Kana, het verhaal van Nicodemus, de Samaritaanse vrouw bij de put en Johannes de Doper. 
Jezus vertelt over Gods koninkrijk en geneest mensen in Kana. Het zijn allemaal heel verschil-
lende mensen. Van rijk tot arm, jong en oud, ziek en gezond. Ondanks dat we verschillend 
zijn hoor je erbij zegt Jezus. We zijn allemaal beelddragers van God!! 
In de School en Kerkdienst willen we dat ook uitbeelden en doorgeven. Tijdens de dienst luis-
teren we ook naar een verhaal gebaseerd op Handelingen 10, een droom van Petrus. We gaan 
ook mooie liederen zingen en luisteren en kijken naar wat de kinderen hebben ingebracht en 
aangedragen. 
Dominee Marten Jan Kooistra, gaat een korte overdenking houden, Piet de Vries speelt op het 
orgel en daarnaast zullen ook een aantal muzikanten met Piet een paar liederen begeleiden. 
Samen willen we er weer een mooie, gevarieerde en inspirerende dienst van maken. 
Tijdens deze dienst zal de doop worden bediend aan Lucas Vonhof, zoon van Jozef-Jan en 
Kristina Vonhof – Koekkoek, Gouden Regen 33 . 
We zeggen kom en maak het mee, want iedereen hoort erbij..!!! 
Ds. Marten Jan, leerkrachten en leerlingen van de koningin Julianaschool en doopouders 
 
Daoud Nassar van Tent of Nations in Nederland: 
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke 
familie Nassar in Bethlehem. Deze familie leeft en werkt onder moeilijke omstandigheden en 
voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëlische autoriteiten. Desondanks zet 
Daoud Nassar zich met zijn familie op een geweldloze en creatieve manier in onder het motto 
“Wij weigeren vijanden te zijn”. Daoud Nassar is aanwezig bij de Vriendenmiddag Tent of 
Nations waar hij zal vertellen over uitdagingen, bedreigingen, volhouden en geweldloos ver-
zet. Het wordt een inspirerende en dynamische middag met veel workshops, ontmoeting, mu-
ziek en Palestijnse hapjes. De Vriendenmiddag vindt plaats in de Grote Kerk in Driebergen op 
zaterdagmiddag 9 februari 2019 van 13.30 – 17.15 uur. Meer info op www.tentofnations.nl, 
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