
 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Dhr. Kielder, Kersentuin 1, k34 en naar Dhr. en 

Mw. van Bentum, Pr. Bernhardlaan 33. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloe-

men wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 

 

 

Collecte:    

1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter onder-

steuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

2e Collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen welke gemaakt 

moeten worden voor aankoop en onderhoud van geluids- en beeld apparatuur die regel-

matig in  de kerk gebruikt wordt. 

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 

ook iets extra’s verdienen. 

 

Berichten uit de Gemeente:  
Ziekenhuis 

Mevr T. Hoekstra, P.Potterlaan 18 is voor een knieoperatie opgenomen in het Meander-

ziekenhuis in Amersfoort. Zij hoopt spoedig weer thuis te zijn. 

Mevr J. de Jong, Griftdijk 17 is opgenomen op de PAAZ afdeling van het Meander 

ziekenhuis in Amersfoort 

Dhr. Ad Kleinveld, Vermeerlaan 24, 3931 TW, is ter revalidatie opgenomen in het Mi-

litair Revalidatie Centrum Aardenburg, Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn. 

 

 

 

Voedselbank januari 2016: 

2015 was een groot succes. Dat ook 2016 maar weer een prachtig resultaat mag opleve-

ren. Dat 'geloven' we toch ook  met zijn allen? Het jaar begint gezond. Voor januari 

graag pakken of dozen •havermout (Brinta)  en/of ••cruesli, en/of •••cornflakes  We 

maken het niet té "gortig" maar én/én smaakt uiteraard nóg lekkerder.   

•Dank, ••dank, •••dank. 

 

   

   

 

 

10.00 uur      

Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst              : Bert Boels 

Diaken               : Gerda van den Brink 

Lector               : Anneke Bos 

Koster                : Cor Stuivenberg 

Leiding Kindernevendienst  :  Mirjan Schep en Corinne Steenks  

Zingen                : Psalm 100: 1,3 en 4 

                                                                    : Lied 525: 4 en 5 

                                                                    : lied 907: 1 en 4 

Kinderlied:                                                  : We gaan voor even uit elkaar  

Schriftlezing                                                : Jesaja 62: 1 t/m 5 

                                                                     : Lied 176: 1 en 3 

Schriftlezing                                                :  Johannes 2: 1 t/m 11 

                                                                     : 526: 3 en 4 

                                                                     : Lied 16-b (Nederlands 3x) 

                                                                     : Evangelische Liedbundel: 357: 1 en 5 

 

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   Leerdienst in de H. Catharina kerk 

Predikant           : Diaken prof. M. Sarot  

Ouderling van dienst              : Jaap de Ronde 

Diaken               : Kees van Wolfswinkel 

Organist               : Berend van Surksum 

Koster                : Jan de Lange 

 

Kerkdiensten komende week: 

 

Zondag 17 januari  2016 

10.00  uur ds. Pieter Koekkoek en RK gast.  

Gebedsdienst eenheid mmv interkerkelijk koor Rejoice  

Collecte: Oecumene Zondag van de eenheid. De Protestantse Kerk wil een oecumenische 

kerk zijn. Wij willen daarbij het geloofsgesprek stimuleren tussen kerken, landelijk en plaat-

selijk. Dat vraagt wat van kerken, want willen we in staat zijn tot het leren van elkaar, zullen 

ook lastige of gevoelige zaken bespreekbaar moeten zijn. Dat kan alleen op basis van een we-

derzijds zoeken en erkennen wat ons bindt in het ene lichaam van Christus. De Protestantse 

Kerk streeft er naar te blijven investeren in het werk van de Raad van Kerken en wil kerken 

stimuleren aansluiting te vinden bij de Raad 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

                    Vierde zondag van Advent 
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              10 januari 2016   

      
             Eerste zondag na Epifanie 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink.Griftpark 14.     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Contactmiddag. 
Dinsdagmiddag 12 januari is er weer een contactmiddag. De heer Gerritsen uit Scherpenzeel 

komt ons van alles vertellen over Jordanië.  

We beginnen om 14. 30 uur en als u opgehaald wil worden met de auto kunt u bellen naar 

Mevr. C. Aarsen, tel. 2862700 of naar Mevr. A. Veldhuizen, tel. 2861861. 

Ineke v.d. Arend. 

 

Schaatsen met 4G: 

We beginnen het jaar sportief op vrijdagavond 15 januari a.s. We gaan schaatsen op de ijs-

baan in Utrecht. Ben je 12 jaar of ouder dan ben je van harte welkom om mee te gaan. 

Heb je zelf geen schaatsen? Dan kan je ze huren. Muts en handschoenen zijn verplicht i.v.m. 

veiligheid. We vertrekken om half 8 vanaf de Voorhof in Woudenberg. 

Meld je even aan bij Elly Kramer, 06-40396261 

 

Vanuit de st. Catharina parochie de volgende uitnodiging: 

We willen elke 3e zondag van de maand gaan wandelen.  De eerste keer op zondag 17 ja-

nuari 2016. Vertrek om 14.00 uur. De afstand bedraagt circa 8 km. Halverwege is er pauze. 

Consumpties zijn voor eigen rekening. 2 euro p.p. voor de chauffeur wanner we gaan reizen. 

Maximaal zullen 16 wandelaars mee kunnen doen. Dit i.v.m. het transport. Snel opgeven 

want vol=vol. Wanneer je mee wilt doen dan gelieve je van te voren aan te melden op 

op ons email adres: #caritaswoudenberg@gmail.com Enkele dagen vóór de “wandeldag” 

krijg je van ons nadere informaties. Iedereen kan meedoen maar wel eerst aanmelden. 

Vermeld ook je mobiele telefoonnummer en het nummer van het thuisadres. 

De wandelingen staan onder leiding van Sjaak van der Worp. 

Voor nadere informaties: M 06-22 52 73 76. 

 
VOLLEY FEEST BAL VOOR COMPASSION: 

Zaterdagavond 30 januari om 19.00 uur is er in Sporthal ‘De Camp’ een volleybaltoernooi 

voor het goede doel. Het is een recreatief toernooi, waar iedereen aan mee kan doen. Bedrij-

ven, buren, vrienden, familie, verenigingen worden opgeroepen om een team te vormen. Indi-

viduele aanmeldingen zijn ook mogelijk. Als je een aantal wedstrijden als scheidsrechter wilt 

fungeren, hoort de organisatie dat graag. Voor iedereen die van activiteit en gezelligheid 

houdt, wordt deze avond een feest. 
Aanmelding zo spoedig mogelijk maar uiterlijk woensdag 20 januari, bij voorkeur per e-mail. 

Geef ook aan of je recreatief laag of hoog speelt.  
Elk team heeft minimaal 2 dames in het veld staan en bij de recreanten laag tevens maximaal 

2 nevobo leden. Minimum leeftijd is 13 jaar.  
De kosten bedragen € 10,-- p.p. De opbrengst gaat naar Compassion, die kinderen in armoede 

een betere toekomst wil geven. Lees meer over onze betrokkenheid bij dit goede doel in de 

Schakel van januari blz.22. 
Opgaven en info: Ronald & Jannette Maijen, maijen@xmsnet.nl, 06-11286220 

Gezocht: kleding voor kunstwerk in de kerk  
Met het Feest van de Geest in mei 2016 hangt er in De Voorhof een groot labyrintdoek. Dat 

labyrint verbeeldt het pad van samen geloven, elkaar inspireren en elkaar dragen. Dichter en 

kunstenaar Monica Boschman maakt dit doek en vraagt uw medewerking. Ze wil in het doek 

delen van kleding verwerken, gedragen door mensen uit de Woudenbergse (geloofs)

gemeenschap. In De Voorhof staat een doos waarin u tot zondag 10 januari 2016 een kleding-

stuk kunt doen. Graag met een briefje erbij waarop uw naam staat. Zie voor meer informatie 

onze website en/of de komende Schakel  

Gespreksavonden pauselijke encycliek Laudatio Si 

De werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk wil in het kader van haar activiteiten peilen 

of er voldoende belangstelling is onder de parochianen en de gemeenteleden van De Voorhof 

voor het bijwonen van drie gespreksavonden over de pauselijke encycliek “Laudato 

Si” (Geprezen zijt Gij). 

Paus Franciscus roept in zijn encycliek ieder mens van goede wil op om zorg te dragen voor ons 

gezamenlijk huis: moeder Aarde. De encycliek is verschenen in de context van de milieucrisis 

waarin de aarde verkeert. Franciscus laat zien dat het christelijk geloof een inspiratiebron is 

voor een rijk en zinvol leven, zonder de schepping geweld aan te doen. In een serie van drie 

bijeenkomsten zullen we samen enkele delen van de encycliek lezen en ons afvragen wat deze 

voor ons betekenen en wat we ermee kunnen.  

De avonden worden ingeleid en begeleid door Marcel Sarot en Marjolein Tiemens-Hulscher. 

De 3 avonden worden gehouden in de H. Catharinakerk op 2, 16 en 30 maart a.s. van 19.30 uur 

tot 21.30 uur. 

Als u voor deze bijeenkomsten belangstelling hebt, kunt u zich aanmelden via de e-mail bij 

groenecatharinakerk@gmail.com 

De werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk (Henk van Wijk, Frans van der Schot, Har-

ry van Rossen en Ton van Leur) 

 

Nieuws van de Amnesty Werkgroep Woudenberg: 

Resultaat Schrijfmarathon 12 december 2015: 

Er zijn 182 brieven geschreven en  126 kaarten geschreven voor:  

Zunar uit Maleisië,  

Leyla en Arif Yunus uit Azerbeidjan,  

Phyoe Phyoe Aung uit Myanmar,  

Yecenia Armenta uit Mexico,  

Albert Wodfox uit de Verenigde Staten,  

Waleed Abu al Khair uit Saudi Arabië 

Schrijfactie zondag 10 januari 2016: Jehova’s getuigen vervolgd: 

Uit respect voor een andere geloofsovertuiging dan die van De Voorhof, heeft de werkgroep 

Woudenberg gekozen voor deze schrijfactie. Amnesty vindt dat iedereen recht heeft op vrije 

meningsuiting en Jehova’s getuigen zouden hierom dus niet vervolgd mogen worden. 

Een rechtbank in Taganrog in Zuid-Rusland heeft in november 16 Jehova’s getuigen veroor-

deeld voor ‘extremistische’ activiteiten. Vier van hen kregen voorwaardelijke gevangenisstraf-

fen van meer dan vijf jaar. 

In 2009 werd de Jehova-geloofsgemeenschap in Taganrog bestempeld als een extremistische 

organisatie. De rechter oordeelde op grond van publicaties dat Jehova’s getuigen oproepen tot 

dienstweigering, omdat ze in oorlogstijd geen wapens mogen oppakken. Ook vond de rechter 

dat er sprake was van opruiing tegen andere religies. Dit omdat Jehova’s getuigen vinden dat 

kerst een heidense traditie is. In heel Rusland worden de activiteiten van Jehova’s getuigen ver-

volgd en veroordeeld. Zo is hun officiële website sinds november 2014 verboden.  Teken de 

petitielijst in de hal!!!  Groeten, Anneke en Renate 
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