
 

 
 
 
 
 
Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar .Mw. Nel. Blok,-Veenendaal, 't Schilt 32 en naar 
en Fam. Koudijs, Stationsweg 159.  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: 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 Kame-
roen 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 kinderen huiswerk kunnen maken. Het systeem levert ook ener-
gie aan een kleine ventilator die in de nacht de muggen weg houdt. Zo wordt de ver-
spreiding van malaria tegen gegaan. 
2e Collecte: Deze is bestemd voor  het CVK 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  r eden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mw. Nel Blok-Veenendaal, 't Schilt 32, is afgelopen vrijdag thuisgekomen na een 
ziekenhuisopname. Zij zal thuis verder moeten aansterken. 
 
Overleden: 
Op 8 februari 2017 is overleden: Fre van Zalingen-van Dijk (Laan 1940-1945 nr. 14) op 
de leeftijd van 85 jaar. Op maandag 13 februari zal een dienst worden gehouden in de 
aula van de begraafplaats van Woudenberg aanvang 10.30 uur. aansluitend zal de be-
grafenis plaatsvinden. Condoleren na de begrafenis in de aula.  
    

                    Vierde zondag van Advent 
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12 februari 2017 

 
Septuagesima 

 
10.00 uur Viering Heilig Avondmaal 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst   : Jaap de Ronde 
Diaken     : Lammy Holl 
Organist     : Jan Koert Brinkman 
Lector     : Johan Thiescheffer 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Mariëlle Timmerman en Janneke Smit  
Zingen     : Psalm 67:1,2 
Kyriegebed met response   : Lied 367b 
Gloria      : Lied867 
Kindernevendienstlied   : Wij gaan voor even uit elkaar 
Schriftlezing     : Mattheüs 20:1-16 
Acclamatie     : Lied 339 a 
Gedachtenis 
 
Avondmaal liturgie 
 
Slotlied      : Lied 378 : 1,3,5    
 
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! 

 
 
15.30 uur: Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek    
Ouderling van Dienst   : Alice Bossema 
Diaken     : Géliene Boshuizen  
Koster     : Anton Veldhuizen    
 
 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
Zondag  19 februari 2017   
10.00 uur:  da. Tjitske de Vries-Meij  
Collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten voor het liturgisch bloem-
schikken. 
 
 
 
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! 
 
Actie van deze Amnesty zondag: 
Schrijfactie Filipijnen: president wil de doodstraf terug 
Het Filipijnse congres buigt zich over een wetsontwerp om de doodstraf weer in te voeren 
voor een groot aantal misdaden.Wat kun jij doen? Schrijf vóór 1 april 2017 een brief naar de 
president van de Senaat in de Filipijnen. Roep hem op om tegen de herinvoering van de dood-
straf te stemmen. Sinds president Rodrigo Duterte in juni 2016 aan de macht kwam is er spra-
ke van een alarmerende verslechtering van de mensenrechtensituatie in de Filipijnen. De 
overheid wil nu de doodstraf, die het land ruim tien jaar geleden afschafte, weer invoeren. 
De Filipijnen hebben in 2007 een overeenkomst bij het Internationaal verdrag voor burger-
rechten en politieke rechten geratificeerd met als doel de doodstraf af te schaffen. Dit ver-
plicht het land dus om de doodstraf niet opnieuw in te voeren.Volgens internationaal recht 
mag de doodstraf alleen gegeven worden voor de meest ernstige misdrijven. Misdaden zoals 
brandstichting, autodiefstal en drugshandel die in het wetsvoorstel staan vallen hier niet on-
der. Ook mag de doodstraf niet automatisch bij bepaalde misdrijven worden opgelegd. Een 
rechter moet kunnen kijken naar de persoonlijke situatie van de dader en de omstandigheden 
waaronder hij het misdrijf pleegde.  Kom naar de hal en onderteken de brief! 
 
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. om 20.00 uur. Op pagina 2 van 
Trouw laat hij regelmatig zijn licht schijnen over hedendaagse gebeurtenissen. Nu wil hij 
ingaan op de moeilijke keuze waarvoor we staan in het stemhokje aan de hand van het thema 
Idealisme en werkelijkheid. 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 zullen krijgen.  
Het belooft in ieder geval opnieuw een boeiende avond te worden.  
Van harte welkom! De avond begint zoals gewoonlijk met koffie en eindigt met een drankje. 
De entree is 5 euro ter bestrijding van de onkosten. 
 
De Voorhof als Kerk in Actie: 
Tweemaal per jaar ontvangt u van de ZWO en Diaconie de ‘De Voorhof als Kerk in Actie’- 
brief. Wij hebben er voor gekozen deze keer geen acceptgiro meer bij te voegen. Die keuze is 
gemaakt omdat het bestellen van acceptgiro's steeds ingewikkelder wordt en kostbaarder 
wordt. En de acceptgiro in de nabije toekomst ook zal gaan verdwijnen. 
De informatie in de brief bij de Schakel van januari 2017 was echter te beperkt om uw bijdra-
ge goed te kunnen overmaken. Onze excuses daarvoor. Onderstaand treft u de volledige infor-
matie aan. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL61INGB0003045110 ten 
name van ZWO Protestantse Gemeente De Voorhof onder vermelding van MDA. 
Met vriendelijke groet,  Johan Jansen    Voorzitter ZWO 
 
 

 
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:  
-  25 februari, op deze dag zijn nog 3 plaatsen beschikbaar .   
-  11 maart,  nog voldoende ruimte voor  deelname. 
Waar: In De Voorhof   van 16.00 uur tot 19.30 uur. Kosten: €15,- per keer . 
 
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 
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