
 
 
 
 
 

 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mevr.  W. Kromhout, Nijverheidsweg 13 en naar 
Mevr. Koopmans, Geeresteinselaan 60. 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: Kerk in Actie. Werelddiaconaat : Op het Indonesische eiland Java 
zijn landbouwmethodes sterk verouderd en hebben veel gezinnen te weinig of onvol-
doende gevarieerde voeding. Daarom helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya jaarlijks 
vooral vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun 
voedselvoorziening te verbeteren. 
2e Collecte: : Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de com-
missie Vorming & Toerusting samen met leden van de Catharina – parochie organi-
seert. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  r eden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr J. Stoffer, N. Bergsteijnweg 42, is opgenomen in het verpleeghuis Birkhoven 
Soesterweg 533,  3819 BA  Amersfoort voor revalidatie. 
- Mevr. N. Huisman – Dercksen, Veldschans 12, 3931 KT,  is ter revalidatie opgeno-
men in Amaris Theodotion, Werkdroger 1, 1251 CM te Laren. 
- Dhr. J. Bos, Mesdaglaan 14, 3931 TT, is weer thuis uit het Meander ziekenhuis.  
- Mevr. M. Bouman-Triest, Henschoterlaan 27, is weer thuis uit het ziekenhuis. 
 
Geboorte: Op 23 januar i 2016 is Nora Cathar ina Ruitenberg geboren, dochter  van 
Paul en Lydia Ruitenberg, Wilgenlaan 8, 3931 ZG Woudenberg. 
 
Belijdenis: Op woensdag 10 februar i hoopt dhr . Geer t Haan, Maar ten van Ros-
sumweg 41, 3931 KG, belijdenis van zijn geloof af te leggen. Dat zal wegens lichame-
lijke omstandigheden bij hem thuis gebeuren in aanwezigheid van ds. Dick Steenks en 
ouderlinge Alice Bossema.  
 
 

 
10.00 uur     
Predikant           : ds. Dick Steenks 
Ouderling van dienst                        : Anneke Bos 
Diaken               : Tineke van Langeveld 
Organist     : Ton van Dienst 
Lector                : Erna Veldhuizen 
Koster                : Ab van den Pol 
Leiding Kindernevendienst  : Sylvia van de Peut, Gerda Holl 
Zingen            : Psalm 81 : 1 en 11 
            : Lied 931 
            : Psalm 103c : 1, 3 en 5 
Kindernevendienstlied                                : We gaan voor even uit elkaar  
Schriftlezing          : Jesaja 6 : 1 t/m 8 
            : Lied 405 : 1 en 3 
Schriftlezing          : Lucas 5 : 1 t/m 11 
Acclamatie          : Lied 339a 
            : Lied 362  
      : Ga maar gerust (uit: Liefste lied van overzee,  
       Sytze de Vries, mel. Be still my soul) 
 
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    Geen Dienst 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten komende week: 
 
Zondag 14 februari 2016  
10.00  uur  ds. Pieter  Koekkoek   Viering Heilig Avondmaal 
                     met medewerking van de cantorij 
Collecte:   1e collecte , Avondmaalscollecte is bestemd voor ZWO  en  
        2e voor CVK. 
 
 
15.30 uur  ds. Pieter  Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 

                    Vierde zondag van Advent 
          

 

ZO
N

D
A

G
SB

R
IE

F
 

              7 Februari 2016   
      
       Esto Mihi; wees voor mij een rots 
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Voedselbank februari 2016: 
Kennelijk zo lekker geweest vorig jaar maart dat de voedselbank opnieuw pasta op de lijst 
heeft gezet. U weet nog wel. Spaghetti, macaroni, ravioli, enz. Wat u ook bedenkt op het ter-
rein van deegwaren; alles is smikkelen en smullen, dus prima de luxe. 
Deze maand Pasta. Daarmee basta. 
 
KERKBALANS 2016: 
Vanaf volgende week gaan we u op deze wijze op de hoogte houden van de stand van zaken. 
We kunnen nu al wel melden dat er nog ca. 275 toezeggingen binnen moeten komen. 
Wilt u controleren of die van u al ingeleverd is? Ophalen van uw toezegging of hulp nodig bij 
het invullen? Bel 06-44987870. 
 
Bibliodrama-activiteit Het gras van de buren 
Ramses Shaffy zong het jaren geleden al: 'Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant 
van de heuvels'. Een herkenbaar thema, want wat kán het gras groen zijn bij onze buren... 
Maar niet alleen het gras kan groener zijn, de auto kan ook mooier zijn, het huis groter, hun 
relatie beter en de kinderen makkelijker. Goede buren zijn is mooi en daar streven we ook 
naar. Maar makkelijk is dat niet altijd. Hoe doe je dat, zonder afgunstig te zijn? Ben je zelf 
tevreden met wat je hebt en wie je bent? Of kijk je toch wel eens met een schuin oog naar 
degene die naast je woont of de naaste die je op je levensweg ontmoet? Je bent niet de enige. 
Koning Achab had er al moeite mee. Rijk als geen ander, maar toch de wijngaard van buur-
man Nabot willen hebben. Ten koste van alles. Een boeiend verhaal en heel herkenbaar. Op 7 
februari (let op: gewijzigde datum!) gaan we ons, ná de ochtenddienst, verdiepen in dit ver-
haal. Niet zozeer door het te lezen, maar met behulp van bibliodrama. Spelenderwijs gaan we 
ons inleven in de hoofdpersonen en leren we hen op een humoristische manier kennen. Daar-
na verdiepen we ons verder in het verhaal en het thema. Wat heeft dit ons te zeggen? In hoe-
verre herkennen wij onszelf hierin? Het verhaal en deze personen gaan zo op een verrassende 
manier voor ons leven.Voor drinken en lekkere hapjes wordt gezorgd. Aanmelden is niet no-
dig. Corine de Kruijf, corinedk@gmail.com of (06) 18340158 en Bep van Norden,  
Taakgroep Verdieping en Ontmoeting. 
 
Contactmiddag: 
Op dinsdagmiddag 9 feb. wordt de tweede contactmiddag in 2016 gehouden. Ook nu begin-
nen we om 14.30 uur. Mevrouw Gorter uit Andijk laat ons genieten van een hoedenparade.  
Voor vervoer kunt u bellen naar mevr. C. Aarsen, tel. 2862700 of naar mevr. A. Veldhuizen, 
tel. 2861861.’Ineke v.d. Arend. 
 
Je eigen uitvaart, je moet er NIET aan denken... 
Een informatie-avond over het regelen van een (kerkelijke) uitvaart op dinsdag 9 februari 
2016. Met dominee Dick Steenks en uitvaartverzorgster Corinne Steenks. Sterven, uitvaart, 
veel mensen willen er begrijpelijkerwijs gewoonweg niet aan denken. De meningen lopen 
uiteen of en in hoeverre je over je eigen uitvaart moet nadenken. Het hóeft niet. Je kunt in 
principe alles aan nabestaanden overlaten. Maar dan gaat het mogelijk anders gaat dan je zelf 
gewenst zou hebben. Voor nabestaanden is het vaak makkelijker als je zelf in ieder geval een 
paar belangrijke keuzes hebt gemaakt, vooral ook over de kerkelijke uitvaartdienst.  De orga-
nisatie van een uitvaart is vakwerk, doorgaans het werk van een professionele uitvaartverzorg
(st)er. Corinne Steenks is uitvaartverzorgster en kan allerlei informatie geven. De betrokken-
heid van kerk en predikant kan sterk variëren. Dominee Dick Steenks kan daar van alles over 
vertellen.  Over wat er allemaal bij een (kerkelijke) uitvaart komt kijken en over keuzes die je 
zelf al kunt maken, organiseren Dick en Corinne Steenks een informatie-avond in De Voor-
hof. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom. 
Dinsdag 9 februari 2016 om 19.30u in De Voorhof 
Graag opgeven bij ds. Steenks, 0332867473, steenks@pkndevoorhof.nl 
 

Rondom 30 gesprekskring, woensdag 10 februari 20.00 uur. Woensdag 10 februar i is er  in 
de Voorhof vanaf 20.00 een gesprekskring Rondom 30 onder leiding van ds. Dick Steenks. We 
hebben gemerkt dat er behoefte is, onder een aantal dertigers onder ons, om elkaar te leren ken-
nen buiten kerktijd. Een ontmoeting rond bronnen van geloven, rond zaken die nu een grote rol 
spelen in je leven. Ben je rondom de 30 (en de marge is groot), voel je vrij om te komen! 
 
Lezing dr. Sam Janse over geweld in de Bijbel: 
Op maandag 15 februari 2016 komt dr. Sam Janse speciaal naar De Voorhof om een lezing te 
houden over geweld in de Bijbel. We luisteren naar hem en kunnen met hem in gesprek gaan. 
De lezing begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 staat de deur voor u open voor een kop koffie/thee. 
Voor wie zich alvast wil inlezen op deze thematiek: "De Tegenstem van Jezus. Over geweld in 
het Nieuwe Testament." van Sam Janse, Zoetermeer (boekencentrum) 2006. We hopen u graag 
te ontmoeten! 
 
Wandelen: Vanuit de st. Cathar ina parochie de volgende uitnodiging: We willen elke 3e 
zondag van de maand gaan wandelen.  De volgende keer op zondag 21 februari 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. Snel opgeven want 
vol=vol.  Wanneer je mee wilt doen dan gelieve je van te voren aan te melden op ons email 
adres: caritaswoudenberg@gmail.com, mocht je de komende datum niet kunnen, maar graag op 
een later moment wel: laat je naam vast op mailinglijst zetten. Enkele dagen vóór de 
“wandeldag” krijg je van ons nadere informaties .Iedereen kan meedoen maar wel eerst aanmel-
den. Vermeld ook je mobiele telefoonnummer en het nummer van het thuisadres. De wandelin-
gen staan onder leiding van Sjaak van der Worp. Voor nadere informaties: M 06-22 52 73 76. 
 
Slotlied: 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.  
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
Ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 


