
 

 
 
 
 
 
Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. D. Vinke-Donker, De Steen 1d en naar Fam. 
Stijger, v. Hogendorplaan 18. 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: Kerk in Actie ,Werelddiaconaat. In de 18e eeuw was nootmuskaat het 
zwarte goud voor de Indonesische provincie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de 
prijs van de specerij laag. Toch is er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van 
goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) 
boeren om nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken vol-
gens internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöperaties te orga-
niseren 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. 
2e Collecte: Waaronder  ook de kosten vallen welke gemaakt moeten worden voor  
aankoop en onderhoud van geluids- en beeld apparatuur die regelmatig in de kerk ge-
bruikt wordt. 
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 W. de Bock is opgenomen in de Lisidunahof, Lisidunalaan 18, 3833 BS Leusden 
 
 
- Dhr. En Mw. Van Ginkel-Koudijs, Schans 52 vierden gisteren - 4 februari-  hun zes-
tigjarig huwelijk. Wij wensen hen van harte geluk met het bereiken van deze mijlpaal. 
    
     

                    Vierde zondag van Advent 
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5 februari 2017 

 
Vijfde zondag na Epifanie 

 
10.00 uur  
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst   : Anneke Bos 
Diaken     : Helen Jansen 
Lector     : Erna Veldhuizen 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Sylvia van de Peut en Jolanda Radstaake  
Zingen     : Psalm 19:1,2 
Kyriegebed     : Lied 368c 
Gloria      : Lied 869:1,2 
Kindernevendienstlied   :  “Wij gaan voor even uit elkaar” 
1e Schriftlezing    : Jesaja 43:9-12 
      : Lied 705 
2e Schriftlezing    : Mattheus 5:13-16 
Acclamatie     : Lied 339a 
      : Lied: 838:1,2 
      : Lied  362 
 
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  12 februari 2017  Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur:  ds. Pieter  Koekkoek 
Collecte:  1e collecte is bestemd voor de ZWO. De ZWO heeft als project voor 2017 gekozen 
voor Stichting Project Hope. De stichting wil in de regio Njinikom in Kameroen in de kleine 
huisjes de onveilige olielampen vervangen door een klein systeem dat met zonne-energie 
stroom levert voor een led lamp. De led lamp heeft ook een grotere licht opbrengst, zodat kin-
deren huiswerk kunnen maken. Het systeem levert ook energie aan een kleine ventilator die in 
de nacht de muggen weg houdt. Zo wordt de verspreiding van malaria tegen gegaan. 
2e collecte is voor het CVK 
 
 
15.30 uur:  ds. Pieter  Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 
 
18.30 uur Geen Dienst 
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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 spreken van 
een thee-rapeutische bezigheid. Dus nog gezond ook. 
Met dank! 
 
Bibliodrama zondag 5 februari: 
Vandaag zal 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! 
 
Bijeenkomst “Veertigers” 
De afgelopen seizoenen zijn we een aantal keer voor ontmoeting en gesprek bij elkaar ge-
weest. In de drukte van alle dag is het goed om even tijd te maken om stil te staan en met el-
kaar in gesprek te gaan, naar elkaars verhalen te luisteren en vragen te stellen. Heb je een 
goed boek gelezen, een mooi muzieknummer gehoord of een leuk thema weten, laat het we-
ten. Wees welkom op donderdag 9 februari om 20 uur .Informatie: Alette van de Lage-
maat avdlagem@kpnmail.nl of 0612949866 
 
Filmavond Luther 9 februari: 
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 geromantiseerde 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 beke-
ring 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 donkere consequenties van Luthers radicaliteit 
komen enigszins aan bod bij de boerenopstand.  Een dynamische, myste-
rieuze 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. 
 
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 
 
Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 14 februari om 14.30 uur is er weer een contactmiddag. De werelddansers 
zullen deze middag voor ons optreden. Voor vervoer naar De Voorhof kunt u bellen naar Me-
vrouw C. Aarsen, tel. 2862700, of naar Mevrouw A. Veldhuizen, tel. 2851861. 
Ineke v.d. Arend. 
 
 
 
 
 

 
Filosofisch Café 16 februari:  
De commissie Verdieping en Ontmoeting is er in geslaagd Stevo Akkerman een inleiding te 
laten verzorgen voor het Filosofisch Café op16 februari a.s. Op pagina 2 van Trouw laat hij 
regelmatig zijn licht schijnen over hedendaagse gebeurtenissen. Nu wil hij ingaan op de moei-
lijke keuze waarvoor we staan in het stemhokje aan de hand van het thema Idealisme en wer-
kelijkheid. Valt er überhaupt nog wel iets te kiezen? Ervaren politici die tweespalt ook, of 
hebben zij andere motieven bij beslissingen? Vragen waar we hopelijk een antwoord op zul-
len krijgen. Het belooft in ieder geval opnieuw een boeiende avond te worden. Van harte wel-
kom! De avond begint zoals gewoonlijk met koffie en eindigt met een drankje. De entree is 5 
euro ter bestrijding van de onkosten. 
 
Stapeldiner: Oproep! 
Gisteren (4 februari) was het stapeldiner gepland, door te weinig aanmeldingen is dit niet 
doorgegaan. Toch hoorden we van diverse kanten dat het animo wel groot is en diverse men-
sen echt teleurgesteld zijn.  Daarom willen we in het najaar opnieuw een stapeldiner aanbie-
den. Om de PR en voorbereidingen goed te laten verlopen willen we een klein voorberei-
dingsgroepje samenstellen. Wie hier belangstelling voor heeft kan zich aanmelden bij Anne-
lies Buurmans 06-34518268 buurmansa@gmail.com 
 
Het Puberbrein: 
Voor degene die het vorig jaar gemist hebben kunnen er alsnog heen: 
Op 7 februari 2017 komt Aletta Smits naar de Ontmoetingskapel in Maarn om ons wijzer te 
maken over het puberbrein!   
Tijd: 20.00-22.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingskapel, 
Kapelweg 45 Maarn Toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Aanmelden is handig: Simon Dingemanse, tel. 41066 e-mail: simondingemanse@gmail.com 
 
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 och-
tend 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, waarvan het kind is geboren tussen au-
gustus 2013 en augustus 2014, zijn van harte welkom! Tijdens de-
ze 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 vra-
gen te stellen. Meer informatie 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. 
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