
 

 
 
 
 
 
Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Fam. Oosterhout, M. v. Rossumweg 7  en naar   
Hr. en Mevr. van Eweg ,Kersentuin 64. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloe-
men wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
Collecte:    
1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten t.b.v. de con-
tact middagen.  
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:  
-  
 
Voedselbank Februari 2017: 
Een nieuwe maand, een nieuw product. We gaan er maar weer eens flink thee-gen aan. 
Inderdaad, de thee-genhanger van koffie is thee. Alle soorten zijn van harte welkom. 
Op naar de supermarkt. Zo langzaam aan ( niet letterlijk nemen) kunnen we bijna spre-
kenvan een thee-rapeutische bezigheid. Dus nog gezond ook. 
Met dank! 
 
Alleengaanden/alleenstaanden : 
Vandaag komen we weer bij elkaar na de dienst. In de soos. 
Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 
De Syrische keuken op een Hollandse tafel: 
Taakgroep ZWO organiseert samen met de Syrische Woudenbergse: Kinan (Zij maakt 
de heerlijkste Syrische gerechten) tot 3 keer toe een kookworkshop!  
Schrijf je in (in de hal van De Voorhof) voor een van de volgende zaterdagen:  
- 11 februari,   
- 25 februari,   
- 11 maart. 
Waar: In De Voorhof   van 16.00 uur tot 19.30 uur.  
Kosten: €15,- per keer 

 

                    Vierde zondag van Advent 
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29 januari 2017 

 
Vierde zondag na Epifanie 

 
10.00 uur  
Predikant     : ds. Aleida de Hoog 
Ouderling van dienst   : Gerda van ‘t Foort 
Diaken     : Henny Voogt 
Organist     : Adry Duizendstra 
Lector     : Annelies Buurmans 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Mirjan Schep & Annemiek van der Wansem  
Zingen     : Psalm 84: 1 en 3 
      : Psalm 84: 6 
      : Lied 867 
Kindernevendienstlied   : Wij gaan voor even uit elkaar 
Schriftlezing     :  Jesaja 42: 1-12  
       : Lied 459 1,  2 en 3, 
Schriftlezing      :Filippenzen 2: 5-11 
      : Lied 459:  5, 6 en 7  
Evangelielezing    : Mattheus 5: 1-12 
      : Lied 59 uit ‘Tussentijds”   
      : Lied 1001: 2 en 3  
      : Lied: 871: 1, 3 en 4 

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  5 februari 2017   
10.00 uur:  ds. Pieter  Koekkoek 
Collecte: Kerk in Actie ,Werelddiaconaat. In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwar te 
goud voor de Indonesische provincie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de spe-
cerij laag. Toch is er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daar-
om traint partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om nootmuskaat op 
biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen. 
IDH helpt boeren ook zich in coöperaties te organiseren om hun nootmuskaat gezamenlijk te 
exporteren. Door de verbeterde kwaliteit en de verkoop via coöperaties levert de nootmuskaat 
meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren dankzij dit project voor eind 2017 een hoger inkomen 
hebben. 
 
 
18.30 uur Geen Dienst 
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Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 1 februari wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georga-
niseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, quilten of gewoon 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 gezellige ochtend van te 
maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.  
U bent weer van harte welkom! 
Sarianne van Oosterum, tel. 0332864483, sarianne@kpnplanet.nl 
 
'4G wegaanervoorhof': 
Sirkelslag Young: The battle of the churches. 
Zit je op de middelbare school (12 t/m 16 jaar) en houd je van een beetje competitie? Dan is 
dit echt iets voor jou/jullie! Vrijdagavond 3 februari 2017 gaan we met de jongeren van onze 
gemeente de online spelletjesstrijd aan met andere groepen jongeren in Nederland. Je weet 
niet welke opdrachten jullie moeten uitvoeren. Het enige wat je weet is dat duizenden jonge-
ren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep. Het thema 
is dit jaar Sterk & Dapper en sluit aan bij de 40dagentijd campagne van Kerk in Actie. De 
avond begint om 19:30 uur en duurt tot 22:00 uur. Locatie: De Voorhof. Teamnaam: '4G 
wegaanervoorhof'. Aanmelden kan bij Jaap de Ronde via de mail: ronde_jaap@hotmail.com 
of telefoon: 06-33586071. 
 
Bibliodrama zondag 5 februari: 
Op zondag 5 februari is er ná de ochtenddienst weer een bibliodrama-activiteit. Het thema 
sluit aan bij het Bijbelgedeelte van de ochtenddienst. Na de dienst drinken we koffie in de 
soos en zullen we aansluitend starten. Voor meer informatie Corine de Kruijf (06-18340158) 
en Bep van Norden (06-54676750). Van harte welkom! 
 
Filmavond Luther: 
NIEUW JAAR NIEUWE KANS!! Begin november vorig jaar is het mis gegaan met het 
draaien van de film. Maar we zijn er weer helemaal klaar voor!!! In twee uur gaat dit gero-
mantiseerde kostuumdrama met grote stappen door het leven van Maarten Luther. Gespeeld 
door een vaak gekweld kijkende Joseph Fiennes, een Engelssprekende Luther. De film begint 
bij de bekering in groot onweer en gaat tot aan de Augsburgs Confessie in 1530. Katharina 
van Bora- “Katie”-is dan inmiddels mevrouw Luther. Rome deugt nog steeds niet. De donke-
re consequenties van Luthers radicaliteit komen enigszins aan bod bij de boerenopstand.  Een 
dynamische, mysterieuze film, zeer boeiend. De ijzersterke cast maakt deze film voor jong en 
oud meer dan de moeite waard.  
Wanneer: 0p 9 februari  20.00 uur in  kerkzaal van De Voorhof. Geen Opgave: Open inloop. 
 
Open kennismakingsochtend en -avond op de Koningin Julianaschool: 
Op dinsdag 7 februari 2017 is er een open morgen en een open avond op de Koningin Juliana 
school aan de Ekris 25. De ochtend is van 9:00 tot 11:45 uur en de avond van 19:00 tot 20:00 
uur. Ouders kunnen, samen met hun kind, kennis maken met de school. Vooral ouders, waar-
van het kind is geboren tussen augustus 2013 en augustus 2014, zijn van harte welkom! Tij-
dens deze morgen is er de mogelijkheid om de school ‘in bedrijf’ te zien en vragen te stellen. 
Op de avond is er de mogelijkheid om de school te bekijken en vragen te stellen. Meer infor-
matie over de Koningin Julianaschool is te vinden op de website www.pcjulianaschool.nl  of 
te verkrijgen via 033-2862950.  
De Koningin Julianaschool sluit qua identiteit aan bij de ‘Voorhof gemeente’.  
Elk jaar worden er een tweetal zogenaamde ‘Kerk – School diensten’ georganiseerd in nauw 
overleg tussen kerk en school. 
Op 7 februari is het ook mogelijk om het nieuwe ‘Kind centrum’ op de ‘Koningin Juliana-
school’ te bekijken. Dit Kind centrum  biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
 

 
Volleybaltoernooi voor Dorcas Woudenberg:  
Samen volleyballen voor een goed doel. Dat kan tijdens het Volley Feest Bal op zaterdag-
avond 11 februari om 19:00 uur in Sporthal ‘De Camp’ in Woudenberg. Een recreatief toer-
nooi, waar iedereen aan mee kan doen. Bedrijven, buren, vrienden, familie, verenigingen wor-
den opgeroepen om een team te vormen. Individuele aanmeldingen zijn ook mogelijk.  Als je 
een aantal wedstrijden als scheidsrechter wilt fungeren, hoort de organisatie dat graag. Voor 
iedereen die van activiteit en gezelligheid houdt, wordt deze avond een feest. 
Aanmelding zo spoedig mogelijk maar uiterlijk woensdag 1 februari, bij voorkeur per e-mail. 
Geef ook aan of je recreatief laag of hoog speelt. Elk team heeft minimaal 2 dames in het veld 
staan en bij de recreanten laag tevens maximaal 2 nevobo leden. Minimum leeftijd is 13 jaar.  
De kosten bedragen € 10,-- p.p. De opbrengst gaat naar Dorcas. 
Opgave en informatie bij voorkeur per email: maijen@xmsnet.nl / 06-11286220 
 
Lied 59 uit “Tussentijds” 
 
 
 
 
 

2. Gelukkig de mens 
die droefheid ontmoet 
en door zijn blijmoedigheid 
wonderen doet. 

4.Gelukkig de mens 
die niet eerder zwicht 
tot hij in gerechtigheid 
vrede hier sticht. 

6. Gelukkig de mens 
Die Hem kan verstaan 
die ons in die mens’lijkheid 
voor is gegaan 

5.Gelukkig de mens 
en dit heeft volbracht 
en ons in de duisternis 
licht heeft gebracht 

3.Gelukkig de mens 
die, zuiver van hart, 
gewapend met eerlijkheid 
eigenwaan tart. 
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