
 
 
 
 
 

 
 
 
Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar  .Dhr. en Mevr . van Lonkhuijsen, 
Dorpstraat 32e   en naar Mevr. de Jong, Griftdijk 17.  Het zou fijn zijn als een gemeente-
lid de bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de 
koster. 
 
Collecte:    
1e Collecte: De Heilig Avondmaalscollecte is bestemd voor  de ZWO 
2e Collecte: C.v.K. 
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. 
- Dhr H. Meerbeek, Kersentuin 44 ligt in het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 
3813 TZ Amersfoort. 
 -Mevr. N. Huisman – Dercksen, Veldschans 12, is ter revalidatie opgenomen in             
Amaris Theodotion, Werkdroger 1, 1251 CM te Laren. 
Dhr. D. van der Linde, Maarten van Rossumweg 41, 3931 KG, heeft een heupoperatie 
ondergaan in het Meander ziekenhuis, Maatweg 3, 3813 TZ, Amersfoort.  
- Dhr. T. Valkenburg, De Steen 41, 3931 VK, heeft een rugoperatie ondergaan in het 
Meander ziekenhuis.  
- Dhr. B. van Leersum, Rumelaarseweg 17, 3931 PA, heeft een operatie ondergaan in 
verband met hartritmestoornissen. 
 
Overleden:  
Op 9 februari 2016 is overleden: Catharina Koudijs-Esser op de leeftijd van 91 jaar. Op 
maandag 15 februari is er een dankdienst voor haar leven in De Voorhof, aanvang 
13.30 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats van Woudenberg. 
Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in De Voorhof. 
 
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 terrein van deegwaren; alles is smikkelen en smullen, dus prima de luxe. 
Deze maand Pasta. Daarmee basta: 
 
   

 
10.00 uur     Viering Heilig Avondmaal     
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                        : Johan Thiescheffer 
Diaken               : Cor van Langeveld 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector                : Anja Veldman 
Koster                : Cor Stuivenberg 
Leiding Kindernevendienst  : Hilde de Ronde en Annemiek van der Wansem  
Zingen      : Psalm 91a 
Kyrie      : Cantorij, Lied 300c 
      : Lied 536:1,4 
      : Lied 822 3x 
Lezing      : Lukas 4:1-13 
      : Lied 547  
      : Lied: 539 
Gedachtenis     : Lied 791  
      : Lied 403c  
Communie     : Lied 646 
      : Lied: 832 
Met medewerking van de cantorij 
 
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! 
 
 
 
 
15.30 uur  ds. Pieter  Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 
 
 
 
 
18.30    Geen Dienst 
 
 
 
 
Kerkdiensten komende week: 
 
Zondag 21 februari 2016  
10.00  uur   ds. Dick Steenks 
Collecte:   ZWO 40 dagen tijd Collecte 
 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 

                    Vierde zondag van Advent 
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              14 Februari 2016   
      
       Invocavit (Roept Hij mij aan) 
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 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Liturgische bloemschikking:  
Veertig dagen voor Pasen . 
We gaan in de veertigdagentijd stap voor stap op weg naar Pasen. Het is een reis, die begint 
in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. 
Een reis waarop we veel meemaken, waarop we onszelf en elkaar tegenkomen, maar waarop 
we ook steeds opnieuw ervaren dat er een God is die met mensen meegaat.  
De eerste liturgische schikking in de veertigdagentijd stelt de woestijn voor: zand, stenen en 
stekelige planten, dor en doods. Jezus, vervult van de heilige Geest, zwerft 40 dagen door de 
woestijn en wordt door de duivel op de proef gesteld, maar hij bezweek niet. De schoentjes 
bij de schikking zetten ons in beweging om de eerste stappen te zetten naar Pasen toe.  
De kleur in deze periode is paars, kleur van inkeer en bezinning. 
 
Amnesty: 
Het verhaal van Erwa Hamdoun. Eind 2015 voerden we actie voor de 24-jarige student Emad 
Hamdoun uit Sudan die sinds december gevangenzit. Emad had een agent van de veiligheids-
dienst  er in het openbaar van beschuldigd hem te hebben gemarteld. Inmiddels is ook de 
broer van Emad, Erwa  Hamdoun (29), opgepakt. Erwa maakte zich de afgelopen tijd hard 
voor de vrijlating van zijn broer. Op 6 januari werd  hij volgens ooggetuigen voor zijn huis in 
elkaar geslagen en afgevoerd in een voertuig van de veiligheidsdienst. Familieleden die de 
broers in de gevangenis bezochten,  zagen tekenen van marteling op het lichaam van Emad. 
Beide broers lopen het risico om zes jaar gevangenisstraf te krijgen.  
Teken de petitielijst in de hal!!!  Renate de Rooij. 
 
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! 
 
“Rondom 40”, ontmoetingsavond voor Veertigers, 18 febr. 20.00 
Het leven van de meeste 40’ers is hectisch, agenda-gestuurd en een continue zoektocht naar 
balans. Te jong om al in rustiger vaarwater te komen, maar te oud om maar wat aan te mod-
deren. Kiezen! Maar wat en hoe? Lijkt het je leuk om met andere veertigers in gesprek te 
gaan, meld je dan aan voor een gespreksavond over levenslust en zingeving. Donderdag 18 
februari 2016 om 20.00u in De Voorhof o.l.v ds. Dick Steenks. Graag opgeven via 
steenks@pkndevoorhof.nl  
 
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 aan-
melden. Vermeld ook je mobiele telefoonnummer en het nummer van het thuisadres. De wan-
delingen staan onder leiding van Sjaak van der Worp.  
Voor nadere informaties: M 06-22 52 73 76. 
 
 
 

 
Ontmoetingsbijeenkomsten 2016: 
Na de Voorjaarsvakantie worden er ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd in alle wijken. 
Elkaar ontmoeten staat centraal en verdiepen we ons in het thema: Goede Buren!  
Een aantal weken geleden heeft u daarvoor een uitnodiging ontvangen. Heeft u zich nog niet 
opgegeven of de uitnodiging gemist. U kunt zich de komende dagen nog opgeven. Vul vandaag 
of morgen uw antwoordstrook in, bel of mail uw wijkouderling om u op te geven:  
Wijk N1 Leny de Koeijer tel. 286 4658 of e-mail: Ldekoeyer@kpnmail.nl 
Wijk N2 Arend Hoogers tel. 785 0469 of e-mail: a.j.hoogers@hccnet.nl 
Wijk N3 Alice Bossema tel. 286 1868 of e-mail: alice.bossema@hotmail.com 
Wijk N4 Bettina van de Wetering tel. 286 3892 of e-mail: wetkis@hetnet.nl 
Wijk N5 Elly Oost tel. 888 6685 of e-mail: EPoost1993@kpnmail.nl 
Wijk N/Z6 Anneke Bos tel 286 1700 of e-mail: jjbos0@tele2.nl 
Tot ziens op een van de bijeenkomsten.  Namens de taakgroep Pastoraat,  
Arend Hoogers. 
 
Jop kids kamp: 
Op 16 en 17 april gaan wij weer op kamp. Ieder jaar proberen wij een gedeelte van de kosten 
van het kamp door middel van acties te ondersteunen. We hebben dit jaar gekozen voor een 
lege flessen actie. Helpt u ons mee?  Wat is de bedoeling?  Heeft u lege statiegeldflessen dan 
kunt u deze deponeren in een grote zak in de hal. Natuurlijk kunt u ook het bonnetje of geld van 
de flessen inleveren. Wij zorgen ervoor dat de zak regelmatig geleegd wordt. Wij zamelen lege 
flessen in van dinsdag 9 februari tot en met donderdag 3 maart. 
Alvast bedankt voor uw hulp!  Harriët Zanting en Jacqueline van Bentum. 

Vakantie:  
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 20 t/m 28 februari. In dringende gevallen kan contact 
opgenomen worden met een van de ouderlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


