
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt ge-
durende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 
 
 
Collecte:    
1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten gemaakt ter  
ondersteuning van minder draagkrachtigen en mensen die extra hulp behoeven binnen 
onze gemeente. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die nodig zijn 
voor het drukken van de zondagsbrieven en bij bijzondere diensten de liturgieën.  
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 revalidatiecentrum: De 
Hoogstraat revalidatie, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht. 
- Dhr. Baas,Vermeerlaan 4, is weer thuis uit het ziekenhuis. 
 
1 januari 2017: 
In de ochtenddienst gaat om 11 uur  ds Aleida de Hoog voor.  
Voorafgaande aan de dienst wil Aleida graag met de gemeente om 10 uur  koffie drin-
ken dit  i.p.v. na afloop van de dienst. 

Contactmiddag: 
De eerste contactmiddag in 2017 wordt gehouden op dinsdag 10 januari. Aanvang: 
14.30 uur.  Spreker is de heer van Ingen uit Opheusden. Onderwerp: "Langbroek en 
omgeving". Voor vervoer kunt u bellen naar Mevr. C. Aarsen, tel. 2862700, of naar 
Mevr. A. Veldhuizen, tel. 2861861. 
Ineke v.d. Arend 

                    Vierde zondag van Advent 
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   31 december 2016 
   Oudejaarsavond 

   en 
                1 januari 2017 

Nieuwjaar ochtendgebed 

 
 
19.300 uur Oudejaarsavond 
 
Predikant   : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst : Annelies Buurmans 
Diaken   : Janny Kaljee 
Organist   : Piet de Vries 
Koster   : Anton Veldhuizen 
Kindernevendienst  :  
Zingen             : Psalm 121 
             : Lied 511:1,2,5,6,7 
1e Schriftlezing            : Jesaja 51:1-6 
             : Lied 763 
2e Schriftlezing            : Mattheus 16:1-12 
             : Lied 919 
             : Psalm 90a 
             : Lied: 425 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
Zondag  8 januari 2017  
10.00 uur:  ds. Pieter  Koekkoek 
Collecte: Huize Nathanael, Rezina: Cor inne vangt weeskinderen op, die geen verdere 
familie hebben die zich om hen willen bekommeren,Ze biedt deze kinderen een veilig huis en 
geeft de broodnodige aandacht aan hen.Zodat ze zich veilig , gewenst en geborgen kunnen 
voelen. 
 
18.30 uur Leerdienst   
Collecte: Huize Nathanael, Rezina: Cor inne vangt weeskinderen op, die geen verdere 
familie hebben die zich om hen willen bekommeren,Ze biedt deze kinderen een veilig huis en 
geeft de broodnodige aandacht aan hen.Zodat ze zich veilig , gewenst en geborgen kunnen 
voelen. 
 
De leerdienst wordt gehouden in de Catharina Kerk 
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Voedselbank Januari 2017: 
Een bijzonder voorspoedig 2017 gewenst, voor u allen alsmede voor de afnemers van de 
voedselbank. Ook in het nieuwe jaar is de voedselbank nog hard nodig. Daarom  gaan wij er 
ook  mee door. Fijn dat jullie het er mee eens zijn. Laten we het jaar eens rustig beginnen 
onder het genot van een kopje koffie. 
Dát vonden ze bij de voedselbank ook een goed idee, dus..........., graag koffie, de hele maand 
januari. En bent u even in de 'bonen'? 
Poeder koffie mag ook. Hartelijk dank! 
 
 
Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 4 januari wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georga-
niseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, breien, quilten, borduren of ge-
woon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te 
sjoelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Het belangrijkste is om er met elkaar een gezelli-
ge ochtend van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 
U bent weer van harte welkom! 
Sarianne van Oosterum 
0332864483 
 

 
Nieuwe Ambtsdrager: 
De Kerkenraad deelt u mede dat wij Helen Jansen-Boels, Tarweveld 4, Woudenberg, bereid 
hebben gevonden Diaken  te worden.  
Wij hopen Helen te kunnen bevestigen in de ochtenddienst van zondag 8 januari 2017. 

 
Ondertussen in de beroepingscommissie… 
Zoals u weet, is de beroepingscommissie druk doende om een nieuwe dominee te selecteren 
voor onze Voorhofgemeente. In de afgelopen twee maanden hebben de leden van de commis-
sie alle reacties van kandidaten op de vacaturetekst doorgenomen en zijn de eerste kennisma-
kingsgesprekken met kandidaten gevoerd. Het waren stuk voor stuk inspirerende gesprekken, 
waarbij de leden ieder voor zich zichzelf de vraag stelden of de kandidaat goed in het profiel 
zou passen, of hij of zij onze gemeenteleden zou aanspreken en of deze kandidaat onze kerk 
naar een nog hoger plan zou kunnen tillen.  
Na de eerste selectieronde gaan we de kerstperiode in met drie kandidaten. We bezoeken op-
gesplitst in groepen een kerkdienst waarin de kandidaat voorgaat en op basis van die beleefde 
kerkdiensten voeren we met iedere kandidaat een tweede gesprek. Deze bezoeken en gesprek-
ken vinden plaats in januari. Daarna wordt het echt spannend, want onze commissie wil niet 
lang daarna een voordracht doen aan de kerkenraad. Het betekent dat we uiteindelijk teleur-
stellend nieuws hebben voor drie van de vier kandidaten, wat niet wil zeggen dat we die drie 
personen ongeschikt zouden vinden. Alle kandidaten met wie we een ontmoeting hebben ge-
had, 'hebben het in zich', wat de fase waarin we nu verkeren niet eenvoudig maakt. Uiteinde-
lijk gaat het erom dat wij die ene kandidaat voordragen, waarvan ieder lid van onze gemeente 
straks het gevoel krijgt dat we samen op weg zijn in navolging van Jezus.  
Namens de beroepingscommisie  Sierd Smit, voorzitter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 uur  
 
Predikant   : ds. Aleida de Hoog 
Ouderling van dienst : Gerrit Jan Busser 
Diaken   : Gerda van den Brink 
Organist   : Berend van Surksum 
Lector   : Anneke Bos 
Koster   : Cor Stuivenberg 
Kindernevendienst  : August Wijnberg 
Zingen   : Lied: 488 
Glorialied   : Lied: 481: 3 
Schriftlezing   : 1 Korinthe 1: 18-31 
    : Lied: 826 
 
Overdenking over ‘Verlegen met mijn God’  (J.W. Schulte Nordholt) 
 
Muziek: ‘Cantique de Jean Racine’  (Gabriel Fauré), vertaling: 

Vleesgeworden Woord van de Allerhoogste! Onze enige hoop. 
Eeuwig licht van hemel en aarde, 
Wij verbreken de vredige stilte van de nacht, 
Goddelijke Redder, richt uw oog op ons. 
Spreid het vuur van Uw alomvattende genade over ons uit, 
Zodat de helse nachten vluchten op het horen van Uw stem, 
Verstoor de slaap van de sluimerende zielen, 
want hij voert hen weg van Uw wetten! 
O Christus, ontferm U over dit volk, 
nu bijeen om U te loven, 
Ontvang de lofprijzing van Uw eeuwige Naam, 
Moge Uw volk heengaan, vervuld van Uw genade. 

 
Slotlied   : Lied: 474: 1, 2, 3 en 4 
 
 
 

   1 januari 2017   
 

                Epifanie 
               Nieuwjaarsochtendgebed 
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