
 

 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mevr. K. Vermeulen, Schans 55 en naar Fam. J. 
van Burg, Kouweland 6.  Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil weg-
brengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 

Collecte:    
1e Collecte: Kerk in Actie binnenlands Diaconaat: In een r ijtjeshuis midden in 
Lelystad runnen enthousiaste vrijwilligers het gastvrije inloopcentrum Waterwijk. Wie 
wil loopt er binnen voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. 
Kali komt hier iedere dag. "Sinds mijn man overleden is, is dit mijn tweede huis.” Na-
dia en Fatima komen voor de naailes. "Zo zijn we er even uit." Het inloophuis is één 
van de diaconale activiteiten van het interkerkelijke samenwerkingsverband IDO. Bin-
nen IDO zetten driehonderd vrijwilligers zich in voor mensen die eenzaam zijn, gebrek 
hebben, tussen wal en schip vallen of kampen met schulden.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt 
moeten 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 M. Rommers, De Henschoterhof 11,   is opgenomen in het  revalidatiecen-
trum: De Hoogstraat revalidatie, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht  
- Mevr J. de Goede, Albert Cuijplaan 3, is opgenomen in het St. Antonius Zieken-
huis Postbus 2500 3430 EM Nieuwegein 
- Dhr van Harskamp, Kersentuin 69 is opgenomen in het UMCU, Heidelberglaan 100, 
3584 CX Utrecht 
- De kleine Li-Dan van Amerongen is afgelopen week met succes geopereerd. Fijn dat 
dit in deze verdrietige week van rouw en afscheid (overlijden Ferdinand van Ameron-
gen) kon gebeuren. 
  
Laatste zondag kerkelijk jaar: 
Volgende week, 20 november, in de morgendienst vindt de gedachtenis van de overle-
denen van het afgelopen kerkelijk jaar plaats. 
 

 

 

                    Vierde zondag van Advent 
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   13 november 2016   
                
   Tweede zondag van de Voleinding 

 
10.00 uur 
Predikant   : kandidaat Liesbeth van Deventer  
Ouderling van dienst : Annelies Buurmans 
Diaken   : Gerry Thiescheffer 
Organist   : Jan Koert Brinkman 
Lector   : Gerry Thiescheffer 
Koster   : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst  : Sylvia van de Peut en Janneke Smit  
Zingen   : Lied 288 
    : Lied 33: 1, 2, 8 
    : Lied 146c : 1, 2 en 7 
Kindernevendienstlied : Wij gaan voor even uit elkaar 
Schriftlezing    : Prediker 3:1-15 
    : Lied 845: 1 
Schriftlezing    :Romeinen 11:29-36 
Acclamatie   : Lied 339a 
    : Lied 720 
    : Lied 419 
    : Iona lied 31 (Vrede wens ik je toe)  
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 20 november 2016  Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek en ds. Aleida de Hoog 
Collecte: Voor  de eigen gemeente. In veel plaatselijke gemeenten is het gebruikelijk om op 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar op 23 november, de mensen te gedenken die in 
het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd, zodat zij niet vergeten worden 
en een blijvende plek krijgen in onze herinnering. Juist omdat deze zondag duidelijk gericht is 
op het samenzijn in de eigen gemeente, is de opbrengst van de collecte bestemd voor het eigen 
plaatselijke gemeentewerk. De bestemming van deze collecte wordt vastgesteld door de diaco-
nie van uw gemeente.  
 
 
18.30 uur Geen Dienst 
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Voedselbank November 2016: 
Wij gaan de maand November op de persoonlijke toer. Persoonlijke verzorgingsmiddelen 
zoals shampoo, tandpasta, vloeibare zeep, badschuim, haarlak, crème , enz. enz. staat name-
lijk op de wenslijst.  Dus......, lekker  ruiken, big smile, haartjes  in de plooi en geen rimpeltje 
te zien. Dát wordt weer een mooie maand! 
 
Nieuws van de Amnesty werkgroep Woudenberg: 
De Iraanse Mohammad Ali Taheri zit al ruim vijf jaar vast vanwege zijn spirituele opvattin-
gen. Hij ging meerdere keren in hongerstaking. Sinds 16 oktober mag hij geen contact meer 
hebben met zijn familie en advocaat en is zijn verblijfplaats onbekend. Wat kunt u /  kun jij 
doen? Onderteken de brief, die Amnesty naar de ambassade van Iran in Nederland verstuurt. 
In deze brief vragen wij hen de zaak van Taheri bij de Iraanse autoriteiten onder de aandacht 
te brengen. Amnesty roept de Iraanse autoriteiten op bekend te maken waar hij is en hem on-
middellijk vrij te laten.Taheri is de oprichter van de alternatieve spirituele beweging Erfan-e 
Halghehen. Hij heeft een groot aantal volgelingen in binnen- en buitenland. Zijn boeken zijn 
ook in de Nederlandse boekhandels te koop.Hij werd vanwege zijn opvattingen vorig jaar 
zomer ter dood veroordeeld. Het Hooggerechtshof vernietigde het doodvonnis en handhaafde 
zijn straf van vijf jaar. Hoewel Taheri in februari van dit jaar vrij zou komen, zit hij nog altijd 
vast. Hij ging in september uit protest hiertegen in hongerstaking. Volgens zijn familie is Ta-
heri vijf dagen na de start van zijn hongerstaking geslagen en onder druk gezet om een beken-
tenis af te leggen. Zijn gezondheid is inmiddels erg fragiel. De autoriteiten weigeren om be-
kend te maken waar Taheri nu is en hoe het met hem gaat. Mogelijk is hij opgenomen in het 
ziekenhuis omdat hij het bewustzijn verloor. Kom naar de hal en onderteken de brief! 
Op zaterdag 10 december, de Dag van de Mensenrechten, houdt Amnesty een schrijf-
marathon.  In Woudenberg doen wij ook weer mee! Schrijven voor vrijheid  
Voor wie vrijheid belangrijk is.  Van klein tot groot.  
Op zaterdag 10 december 2016 Van 11.00 – 15.00 uur 
In het Cultuurhuis Woudenberg Dorpstraat 40 Komt u ook?! 
 
Moeilijke tekst uit de bijbel: 
op dinsdag 15 november bespreken wij met elkaar weer een moeilijke tekst uit de bijbel.  
Deze keer Matteus 15:21-28. Noemt Jezus een buitenlandse vrouw echt een hond? 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof. 
 
Taakgroep Vorming en ontmoeting: 
Zondag 13 november St. Maartenlunch om 12.15 uur in de Catharina kerk te Wouden-
berg. De oecumenische taakgroep “Verdieping en Ontmoeting” nodigt u uit voor de traditi-
onele Sint-Maarten lunch: een gezellig samenzijn met lunch, die in het teken staat van het 
feest van St. Maarten. Dit feest is de eerste van de serie lichtfeesten die elk najaar terugkomt 
en leiden naar het grote lichtfeest van Kerst, maar ook: elkaar zien en met elkaar delen. U 
bent van harte welkom om de voorafgaande eucharistieviering bij te wonen en daarna een kop 
koffie mee te drinken.  
Donderdag 17 november Leesgroep rond het tijdschrift ‘Speling’ van 13.30 – 15.00 uur 
op de Maarnse Grindweg 22, Maarn. Rond ‘Speling’, tijdschrift voor bezinning, met aan-
dacht voor eigentijdse spiritualiteit en mystiek, komt een leesgroep 4 keer per jaar bij elkaar. 
Jaarthema is ‘Betrokken blijven’. Zie voor meer informatie het Activiteitenboekje 2016-2017. 
Contact: Hetty Wouda, hettywouda@ziggo.nl of pastor Spiljard. 
Zondag 20 november Wandelen met Caritas. Elke 3e Zondag van de maand wordt er  
een wandeling georganiseerd. We vertrekken om 14.00 uur. De wandeling staat onder leiding 
van Sjaak van der Worp. Kosten: €2 voor de chauffeur. I.v.m. het vervoer kunnen er maxi-
maal 12 wandelaars meedoen.  
Aanmelden: stuur een mail naar caritaswoudenberg@gmail.com o.v.v. je naam, adres en tele-
foonnummer. Enkele dagen voor de “wandeldag” krijg je informatie. 
 

 
Vrijwilligersavond: 
Alle vrijwilligers zijn dinsdag 15 november van harte uitgenodigd in De Voorhof voor een ge-
zellige informele avond met een hapje en een drankje. Aanvang 19.30 uur. 
Aanmelding is niet nodig. 
 
Rommelmarkt: 
Op de site vindt u foto’s van  Betting Kroese over de vorige week gehouden rommelmarkt . 
Ga naar de site: pkndevoorhof.nl en klik boven in de balk op: Foto’s daarna op: rommelmarkt 
 
Schilderen kerkzaal: 
Bij binnenkomst is het u zeker opgevallen dat de schilder aan het werk is. De muren worden 
gesaust en de kozijnen en radiatoren geschilderd. Het werk is jl. maandagmorgen begonnen en 
zal naar verwachting a.s. zaterdag gereed zijn. We doen ons best om volgende week zondag de 
kerkzaal weer optimaal ingericht te hebben.  
 
Kleding voor Roemenië stopt: 
Op 30 oktober jl. is Marius van Beusekom uit Barneveld overleden. Jarenlang zamelde hij kle-
ding in en bracht dit naar Roemenië. In Woudenberg kon u het inleveren op Stationsweg-Oost 
120. De kinderen van de heer Van Beusekom zetten het inzamelen niet voort, waardoor ook het 
inzamelpunt in Woudenberg stopt.  
Met vriendelijke groet en bedankt, Anton de Greef. 
 
Lezing: Waar ouder worden waarde krijgt: 
Onder het motto “Zin in de ouderdom” zal René Rosmolen vanuit verschillende perspectieven 
spreken en van gedachten wisselen over het ouder-zijn; niet alleen filosofisch, spiritueel en 
meditatief, maar ook praktisch. Deze middag, die wordt georganiseerd door de Ouderencon-
tactcommissie en de kerngroep Vorming # Toerusting van de PG Doorn, is bedoeld voor ieder 
die zich wil verdiepen en bezinnen in de ouderdom.  
Zie ook www.protestantsegemeentedoorn.nl.  
Op 15 november 2016 van 14.30 – 16.00 uur. Locatie: De Koningshof (achter de Maartens-
kerk) te Doorn. Entree: vrijwillige bijdrage. 
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