
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. v Millingen, Burgwal 42 en naar .Mw. 
Blaauwendraad-Dirksen, Pr.Bernhardstraat 13  Het zou fijn zijn als een gemeentelid de 
bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
 
Collecte:    
1e Collecte: St. Compassion, Ecuador.    
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  
verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese 
en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
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. 
- Mw. I. van den Arend, Pr. Mauritslaan 2, 3931 KD, heeft een knieoperatie ondergaan 
in het Meander ziekenhuis. Ze mag hoogstwaarschijnlijk maandag naar huis. 
- Dhr. G. en Mw.. H. Haan, Maarten van Rossumweg 41, 3931 KG, verblijven in zorg-
hotel Boldershof, Boldershof 4, 3811 GL, Amersfoort.  
  
Voedselbank maart  2016:  
Bent  u ook zo be'rijst' of  "rijst" bij u al dat rijzen inmiddels de pan uit? Dat komt dan 
mooi uit want we zien deze maand graag rijst ín de pan! Geloof het maar;  de voedsel-
bank  p-rijst (stam + t) u voor uw bijdrage! 
 
Vandaag, zondag 17 april, Compassion-zondag: 
Er wordt extra aandacht gevraagd voor het vraagstuk van de armoede in deze wereld. 
En hoe wij als wereldburgers kunnen werken aan een betere verdeling van alle rijkdom 
die ons gegeven wordt, en zo Compassie kunnen tonen. De presentatie die u vandaag op 
de beamer ziet, hebben wij met de kinderen van groep 7/8 van de Julianaschool ge-
maakt. U, jij en ik kunnen niet het hele armoedeprobleem oplossen. Maar we kunnen 
wel het verhaal van één kind veranderen. Kind sponsoring is hele belangrijke en directe 
hulp aan één kind. Als u/jij een kind sponsort, ben je persoonlijk betrokken en kun je 
een cruciale rol in de ontwikkeling van een kind betekenen. Hoe dit allemaal werkt, 
vertellen wij u graag. Kom na de dienst naar ons toe in de hal. 
Ronald en Jannette Maijen, maijen@xmsnet.nl / 06-11317267 / 06-11286220 
  

10.00 uur     
Predikant           : kand. mw. L. van Deventer uit Woudenberg  
Ouderling van dienst                        : Gerda van ‘t Foort 
Diaken               : Johan Jansen 
Organist                  : Jan Koert Brinkman 
Lector     : Gerry Thiescheffer 
Koster                           : Bertus Brouwer 
Leiding Kindernevendienst   : Ariënne Koelewijn, Annemiek van der Wansem  
Job Basics     : Gerda Holl en Janneke Smit  
Zingen      : Psalm 66:  1, 2, 5 
      : Lied 729: 1, 2, 3, 4 
      : Lied 871: 1, 2, 3, 4   
Schriftlezing      : Numeri 27:12-23 
      : Psalm 100: 1, 2, 3, 4  
Schriftlezing     : Openbaring 7:9-17 
      : Lied 725: 1, 2, 3, 4 
      : Lied 655: 1,2,3,4,5 
      : Lied 657: 1,2, 3, 4 
Weg zending en zegen    : Zegen wens ik je toe (Iona) 2x 
 
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 volgende week: 
 
Zondag 24 april 2016 
10.00  uur   ds  Pieter Koekkoek 
Collecte:  Missie Mozambique. Ons gezin bestaat uit vier personen: Bart, Susan, Jesse en 
Thirza Roosenburg. Al langere tijd dachten we na over werken in het buitenland. In 2010 leer-
den we, via onze (schoon)zus en zwager, Pim en Willemijn de Lijster kennen. Zij werkten 
namens stichting SAM in het noorden van Mozambique, in het project MozMed. Dit is een 
medisch project waarbij Pim als arts steeds een aantal klinieken op het platteland in de provin-
cie Moma bezocht.  In de zomer van 2010 heeft Bart het werk met eigen ogen kunnen zien, 
toen we als gezin een aantal weken op familiebezoek waren in Mozambique. Bart was ervan 
onder de indruk en we hebben er daarna veel over gedacht en gebeden. Uiteindelijk besloten 
we een traject te starten om zelf ook in Mozambique te gaan wonen en werken. 
 
18.30 uur    ds. Dick Steensk Hof van Hedendienst 
Collecte: JOP Voorhof. De taakgroep JOP zet zich in voor en met de jongeren uit ‘De Voor-
hof’. Onze missie is: In het spoor van Jezus zijn wij gemeente, waarin we jongeren uitdagen te 
groeien in geloof. En onze visie: We willen op een dynamische en creatieve manier een pas-
send aanbod bieden voor elke doelgroep, waarbij een doorgaande lijn gewaarborgd wordt. 
JOP organiseert daarom diverse activiteiten en daarvoor is uw bijdrage aan deze collecte on-
misbaar.  

                    Vierde zondag van Advent 
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       Jubilate ( Juicht) 
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Gera de Lange stopt als beheerster: 
Gera de Lange is al bijna 10 jaar het aanspreekpunt en geweten voor en van alles en iedereen 
als het gaat om facilitaire zaken. Of het nu gaat om het schoonhouden van De Voorhof, het 
vervangen van een defecte lamp, het aansturen van vrijwilligers, het verhuren van de zalen, 
het schenken van koffie, het inkopen van goederen, contacten met toeleveranciers en zo kun-
nen we nog wel even doorgaan. Nooit werd tevergeefs een beroep op haar gedaan.  
Vorig jaar is een start gemaakt om een deel van het beheer door vrijwilligers te laten uitvoe-
ren. Gera kreeg op eigen verzoek een coördinerende taak die zij dit jaar samen met Alice 
Bossema zou oppakken. Eind vorig jaar werd Gera ziek en een belangrijke oorzaak bleek dat 
al de werkzaamheden, in het bijzonder de coördinerende, te zwaar op haar schouders drukten. 
Gera is inmiddels hersteld maar kan en wil de last niet opnieuw op haar schouders nemen. Zij 
heeft gekozen voor haar gezondheid en stopt per 1 mei als beheerster van De Voorhof.  
Wij vinden dat allemaal erg jammer maar we begrijpen en ondersteunen haar keuze!  
In onderling overleg is besloten in klein gezelschap aandacht aan het afscheid van Gera te 
geven.  
‘Gera, super bedankt voor wat jij allemaal voor de Voorhof gedaan hebt, ook al die werk-
zaamheden die niemand ziet en waarvan we er nu achter komen dat ze wel gedaan moeten 
worden’. We wensen je alle goeds en een goede gezondheid samen met Jan en de kinderen 
en, zoals je zelf al aangaf, wellicht zien we je over een tijdje weer als vrijwilliger bij bijvoor-
beeld het koffieschenken! 
Namens CVK: Rob van den Brink  
 
JOP KIDS kamp, 16 en 17 april 2016:  Traditiegetrouw sluiten wij het seizoen af met 
een kamp. Ook dit jaar vindt het kamp plaats bij YMCA kampeercentra Leusden. Het thema 
van het kamp dit jaar is: Hoe overleef ik....? 27 kinderen en 7 volwassenen hebben de kou 
vannacht getrotseerd. Zaterdagmiddag hebben wij een kerkdienst op het kamp gehad. 
de leiding van JOP kids. 
 
Wie wil er mee naar Moldavië:  In juli gaan we een kleine speeltuin opbouwen bij Co-
rinne Anbeek in de tuin in Rezina Moldavië het gaat om een speelhuis met loopbrug, schom-
mel, wip kip  en hier onder rubberen tegels.de onderdelen gaan in juni mee met een transport. 
Wie wil er mee om dit op te bouwen. We denken de reis met een busje te doen om ook nog 
wat spullen, gereedschap mee te kunnen nemen. Wie hiervoor belangstelling heeft en meer 
informatie wil  kan contact opnemen met  Hans en Trudi stoffer 0332861852 hntstof-
fer@kpnplanet.nl  
 
Alleengaanden/staanden: Op zondag , 1 mei , is de volgende bijeenkomst van alleengaan-
den / alleenstaanden. Welkom !   Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Gastvrouwen en –heren gezocht voor Feest van de Geest Voorhof: 
De organisatie van het Feest van de Geest zoekt gastvrouwen en –heren die op één of meerde-
re van onderstaande middagen in De Voorhof aanwezig kan zijn om de bezoekers van het 
Feest van de Geest gastvrij te ontvangen.  
Het gaat om de volgende dagen, telkens van 13.00 tot 17.00 uur: 
Donderdag 5 mei (reeds ingevuld) / Vrijdag 6 mei / Zaterdag 7 mei / Zondag 8 mei 
Vrijdag 13 mei / Zaterdag 14 mei (ook open kerkendag van 10.30 tot 15.00 uur) / Zondag 15 
mei / Maandag 16 mei. Kunstenares Monica Boschman zal proberen ook zelf zoveel mogelijk 
middagen aanwezig te zijn. 
U kunt zich voor één of meerdere middagen opgeven bij ds. Dick Steenks (033-2867473 / 
steenks@pkndevoorhof.nl). We stellen uw medewerking zeer op prijs! 
 
 
 

 
 
Hof van Heden: Oranjezangavond 24 april 18.30 uur 
Om alvast in de stemming te komen voor het Oranjefeest op Koningsdag, organiseert de Hof 
van Heden commissie op zondagavond 24 april 18.30 uur, weer een Oranje-zangavond. Er zul-
len diverse vaderlandse en geestelijke liederen gezongen worden. Medewerking wordt verleend 
door Harmoniegezelschap Fidelio en organist Piet de Vries. Thema van de dienst is: ‘mijn 
schild ende betrouwen’. Voorganger is ds. Dick Steenks. 
 
ZWO,  culturele avond: 
De taakgroep ZWO nodigt u van harte uit op zaterdag 23 april 2016 van 17:00 uur voor een 
culturele avond in De Voorhof. In dit jaar omtrent het thema ‘Goede Buren’ is het goed om ons 
er bewust van te zijn dat er in onze directe leefomgeving heel veel mensen wonen waarvan de 
wortels niet in ons land liggen. En vaak realiseren we ons dat niet eens. Tijdens de ZWO-
vergadering kwamen wij al tot 27 nationaliteiten, en we kennen zeker niet iedereen in Wouden-
berg.  

Door de grote stromen vluchtelingen die richting Europa, en ook Nederland, komen is dit actu-
eel. Dat leidt weer tot nieuwe goede buren die kun wortels niet in Nederland hebben liggen. 
Hebben we al buren uit onder andere Engeland, Duitsland, Indonesië, Zuid-Korea, Venezuela, 
Mexico, Irak en Ethiopië, komen er nu vooral buren bij uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. 
 
Het is goed om elkaar eens te ontmoeten en nader te leren kennen. Daarom organiseert ZWO 
een avond voor alle Woudenbergers waar we ook elkaars culturele achtergrond kunnen leren 
kennen. De avond start al om 17:00 uur met ontvangst met muziek. Aansluitend is er een buffet 
waar u gerechten uit allerlei windstreken kunt proeven tegen een geringe vergoeding. En dat 
beloofd goed te worden. Als u vorig jaar bij het Indiaas restaurant bent geweest of als u het 
heeft gemist en graag was gegaan, dan kunt u nu in de herkansing.  

Via de muziek gaan we naar de Ethiopische koffieceremonie. En dat is niet een bakkie troost 
wegslobberen. Koffie is cultuur. Na de koffie bieden wij u een gevarieerd programma. Wij no-
digen u, en uw buren, alle Woudenbergers, van harte uit om aan deze culturele dag deel te ne-
men. Die vooral in het teken staat van ontmoeten. 

U bent welkom op 23 april! 

PROGRAMMA 
17:00 17:20 Hypercusion   slagwerk 
17:20 18:40 Buffet 
18:40 19:00 Hypercusion   slagwerk 
19:00 19:30 Koffieceremonie 
19:35 19:55 Valleiparels   koor 
20:00 20:20 Mandigo Victor  djembé 
20:25 20:45 Iran    dans 
20:50 21:10 Indonesië   zang 
21:15 21:35 Filipijnen   dans 
21:40 22:00 Valleiparels   koor 


