
 
 
 
 
 

 
 
 
Liturgische bloemschikking:  
Op de tweede zondag bevinden we ons op de berg, waar Jezus bidt tot zijn Vader, ter-
wijl zijn drie discipelen slapen. Tijdens het bidden verandert het gezicht van Jezus en 
wordt zijn kleding stralend wit en verschijnen Mozes en Elia aan Hem in hemelse luis-
ter. In de schikking staan boven op de berg drie stralend witte tulpen verbeeldend Jezus, 
Mozes en Elia. De tulp staat symbool voor gebed. De schoentjes bij de schikking zetten 
ons in beweging naar Pasen toe. 
 
Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar  Dhr . Bos, Mesdaglaan 14 en 
naar .Mevr.Vermeulen- v d Munt, Vermeulenhof 112.  Het zou fijn zijn als een ge-
meentelid de bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij 
de koster. 
 
Collecte:    
1e Collecte: ZWO 40 dagen tijd. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt moe-
ten worden om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur te brengen. 
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 Meerbeek, Kersentuin 44 is weer thuis uit het ziekenhuis 
 - Mevr. N. Huisman – Dercksen, Veldschans 12, is ter revalidatie opgenomen in  
Amaris Theodotion, Werkdroger 1, 1251 CM te Laren. 
- Mevr. R. de Rooij, Tabaksland 4, 3931 RT, heeft een operatie ondergaan in het UMC 
Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX, Utrecht, de komende week verblijft ze daar 
nog.  
 
Overleden: 
Op 16 februari 2016 is overleden Edward George Arnold (Laan 1940-1945 nr 27) op de 
leeftijd van 68 jaar. De begrafenis heeft plaats gevonden op 20 februari op de begraaf-
plaats van Woudenberg na een dienst van woord en gebed in De Voorhof. 
 
 
 
  
  

 
10.00 uur        
Predikant           : ds. Dick Steenks 
Ouderling van dienst                        : Gerrit Jan Busser 
Diaken               : Henny Voogt 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector                : Guus Wateler 
Koster                : Bertus Brouwer 
Leiding Kindernevendienst  : Ariënne Koelewijn en Corinne Steenks  
Job Basics     : Jolanda Radstaake en August Wijnberg  
Zingen      : Psalm 25 : 1 en 3 
      : Lied 213 : 1 en 2 
      : Lied 543 : 1 en 2 * 
      : Lied 822 (3x) Projectlied 
Schriftlezing     : Lucas 9 : 28 t/m 36 
      : Lied 545 : 1, 2, 3 en 4 * 
Schriftlezing     : 2 Petrus 1 : 16 t/m 21 
      : Lied 545 : 5 * 
      : Lied 544 : 1, 2 3 en 5 
Gedachtenislied    : Lied 538:1, 3 en 4 
      : Lied 536 : 1, 2 en 3 
 
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 Geen Dienst 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten komende week: 
 
Zondag 28 februari 2016  
10.00  uur   ds. Dick Steenks 
Collecte:   Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten voor het liturgisch bloem-
schikken. 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 

                    Vierde zondag van Advent 
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              21 Februari 2016   
      
                Reminiscere (Gedenk) 
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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: 
Tot 17 februari 21.00 uur staat het totaal aantal ontvangen toezeggingen op 705. Deze toezeg-
gingen vertegenwoordigen een bedrag van € 159.327,- Er moeten nog 125 digitale en 117 
envelop toezeggingen binnenkomen. Wilt u controleren of die van u al ingeleverd is? 
Voor het ophalen en/of hulp bij het invullen van uw toezegging, bel 06-44987870. 
 
 
Bijeenkomst alleengaanden/alleenstaanden. 
Op zondag 28 februari komen we bij elkaar  na de dienst in de soos. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
 
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 van-
daag 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 zame-
len 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.  
Ds. Dick Steenks heeft vakantie van maandag 22 t/m vrijdag 26 februari.  
U kunt tijdens de vakantie van de predikanten met betrekking tot pastorale situaties contact 
opnemen met de voorzitter van de taakgroep Pastoraat dhr. Arend Hoogers: 033 785 04 69. 
 

Lezing door Heleen Bénard in Scherpenzeel over “Israël, Zijn kostbaar bezit” 
Op donderdag 17 maart is er in Scherpenzeel een lezing met Heleen Bénard, werkzaam bij 
stichting Christenen voor Israël. Onderwerp: Israël, Zijn kostbaar bezit. De bijeenkomst vindt 
plaats in gebouw Philalethes, Kerkplein 197a (achter de Grote Kerk). De aanvang is om 19.30 
uur, toegang is gratis. Israël, Zijn kostbaar bezit.  Heleen Bénard: “Het is God die voortdurend 
Israël bij name noemt. Zo zegt Hij tegen Israël: ‘Je bent een kostbaar bezit en hoog geschat voor 
Mij. God zegt bijvoorbeeld ook: ‘Jullie zijn Mijn volk en jullie zijn Mijn oogappel’. Heleen: 
“God zal juichen en zich verheugen over Zijn geliefde volk. Het thema ‘Zijn kostbaar bezit’ 
komt uitgebreid aan bod in Zefanja 3. Lees het zelf maar vanaf vers 16 hoe God spreekt over 
Zijn geliefde Israël.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


