
 

 
 
 
 

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: 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 wervel-
stormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om 
Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbe-
reiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, 
trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kun-
nen en bieden direct noodhulp na overstromingen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder de steeds hogere kosten van de automa-
tisering. Door gebruik te maken van moderne apparatuur is onze kerk wereldwijd te 
beluisteren en zijn we instaat om onze leden- en financiële administratie op een effici-
ënte manier uit te voeren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
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3 Februari 2019 
 

Vierde zondag na Epifanie 

 
10.00 uur     Kerk en Schooldienst 
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Johan de Kruif, Leny de Koeijer 
Diakenen     : Johan Jansen, Gerry Thiescheffer 
Organist     : Piet de Vries 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    :  
Beeld en Geluid    : Reinier Vunderink, André van Dijk 
 

Muzikale medewerking:              gelegenheidscombo 
Voorbereiding  kinderen, leerkrachten Kind centrum Koningin Juliana school  

Invulling dienst:    doopouders 

 
Thema: Iedereen is anders en toch hoor je erbij…..           

Tijdens deze dienst zal de doop worden bediend aan Lucas Pieter Jan Vonhof, zoon van Jozef 
Jan en Kristine Vonhof – Koekkoek 

 
      
       
    
18.30 Geen Dienst 
 

 
 
Kerkdiensten  volgende week:   
Zondag 10 februari 2019 Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek 
1e Collecte:  Eigentijdse catechesematerialen. Er is veel te leren over het christelijk geloof en 
wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen 
op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong 
Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema's komen aan de orde, 
zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof 
‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. 
Zij maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden 
een maaltijd. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl. Collecteer mee, zodat jongeren 
blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.  
2e Collecte. Plaatselijke Diaconale Doelen 
 
Met medewerking van de cantorij. 
 
15.30 uur ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 
18.30:   Geen Dienst 

                                  
                  
 

http://www.jop.nl/catechese
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Voedselbank:  Februari 2019 
Deze maand gaan we voor de 20ste  letter van het alfabet. 
Ja, dat wordt even natellen op de vingers. Bedoeld wordt de T. 
De gehele maand zijn allerlei soorten thee van harte welkom. 
Dat was het! Een kort bericht  maar krachtig zoals thee moet smaken. 
Hartelijk dank. 
 

Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 5 februari lezen we weer moeilijke Bijbelteksten. Deze keer kijken we naar teksten 

over de eindtijd in de bijbel. Zowel de evangeliën als Paulus en de Openbaring spreken hierover. 
We kijken deze avond vooral  naar een paar teksten uit de evangeliën. We beginnen om 20.00 

uur in De Voorhof. 

Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 6 februari wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georgani-
seerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, kaarten maken of met iemand 
gezellig wilt bijpraten, 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 maken.  
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 
U bent weer van harte welkom! Sarianne van Oosterum 0630670363 
 

Contactmiddag: 
Dinsdag 12 febr. is er weer een Contactmiddag. Onderwerp: “De geschiedenis van het zout”. 
Spreker: de heer Versluis. Aanvangstijd:14.30 uur. Voor vervoer naar De Voorhof kunt u bellen 
naar mw. C. Aarsen, tel 2862700 of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861. 
Ineke v.d. Arend. 
 

 
Bij deze dienst: 
De kerkdienst van vanmorgen is voorbereid door de kinderen en leerkrachten van Kind centrum 
Koningin Juliana school en de doopouders, samen met ds. Marten Jan. We hebben ervoor geko-
zen om aan te sluiten bij de thematiek die afgelopen week op school aan de orde was. Centraal 
stond, dat we als mens allemaal verschillend, uniek, bijzonder zijn. Voor God geldt dat we alle-
maal, in onze uniciteit, ZIJN GE-LIEFDE KINDEREN zijn. Op het schoolplein, op het werk en 
in onze samenleving is dat wel eens anders. Je hoort soms, dat je niet mee mag doen, dat je niet 
bij ´ons groepje´ mag horen. Kinderen, maar ook grote mensen worden soms tegengewerkt, ge-
pest, met de nek aangekeken, niet voor volwaardig aangezien, buitengesloten….. In de verhalen 
van afgelopen week hoorden we een ander geluid, Jezus kijkt met andere ogen naar mensen, Hij 
kijkt niet naar de buitenkant, Hij kijkt naar je binnenkant, naar je doen en laten. Dat komt ook 
naar voren in het verhaal van Handelingen 10. In een droom laat God aan Petrus zien dat mensen 
soms dingen onrein verklaren die voor God niet (meer) onrein zijn. God laat aan Petrus zien dat 
het soms anders moet en kan dan hij altijd gedacht en geleerd heeft. Zaken veranderen soms en 
alle veranderingen hoeven niet verkeerd te zijn. Er zal vanmorgen ook een baby worden gedoopt. 
In de doop mogen we ons verbonden weten met God en zijn toekomst. In de doopvragen gaat het 
over Gods aanwezigheid, zijn trouw, zijn liefde en gerechtigheid, die we ook weer aan elkaar 
mogen doorgeven. 

 

 

Vakantie: 

Ds. Marten Jan Kooistra is van 8 tot en met 17 februari met vakantie. Voor dringende zaken 
kunt u in deze periode een beroep doen op de wijkouderling of ds Pieter Koekkoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


